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വിഷയവിവരം. 

അദ്ധ്യായം പുറം, 

1, ദ്രവ്യവും അതിന്െറ പില ഗുണങ്ങളും ] 

ജള, ലായനീയും പ്ലൂവവും റു 

ടു പരല്. നീമ്മാണം 9 18 

4. സ്വേദനം കൂറ 

6, ശുഭ്ധപദാത്ഥങ്ങളും മീശ്രിതങ്ങളും 7 

6. മിശ്രിതങ്ങളെ വേര്തീരിക്കുന്നതിനുള്ളമാഗ്ഗുങ്ങഠം 41] 

7. വായുവിന്െറ ഘടന 9 

മല. ഭഗ്ലിജന് 64 

ടൂ, നൈടജന്൯ :! 





രസതന്ത്രം 

ദ്ധ ചായം 1], 

പ്രകൃതിയില് കാന്ടന്ന പദാത്ഥങ്ങളുടെ ചേരുവ, 

ഗുണം, നിമ്മാണം, ഉപയോഗം പ്രതിപ്പരവത്തനം മുത 

ലായവയെക്കുറിച്ചു” പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്രൃത്തിനു് രസ 

തന്ത്രം എന്നു പേരുപറയുന്നു. 

പദാത്ഥത്ങഠംക്ക പപപൊതുവായയളള നാമം ദ്രവ്യം 

(൧92) എന്നകേന്നു. സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനു” സ്ഥലം 

(80) ആവശ്യം ഉള്ളതും ഭാരം മള്ളതുമായ വസ്ത 

ഭൂവ്യമാണു'. ഈ നിര്വ്വചനമനുസരിച്ചു' ചുട്, വെള! 

ച്ചം, വിദുച്ണുക്തി മുതലായവ ദപ്ലമല്ലെന്നു കാണാം. 

അവ തൌ൪ജ്ജങ്ങറം തആകന്നു. 

ദ്രവ്യം മൂന്നും” അവസ്ഥകളില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
അവ ഘനം ( 80110), ദ്രാവകം (11൮0), വാതകം (628) 

എന്നിവയാകുന്നു 

വൃടിനെറ പ്രവത്തനംകൊണ്ടു”, ഒരു ഘനസ്ധാധധം 
ദ്രാവകം ത്തകുകയും ദ്രാവകം വാതകം ത്തകുകയും ചെയ്യും. 

മഞ്ഞുകട്ടി ഉരുകി വെള്തുമാകുകയും വെള്ളം തിളപ്പ് 
കയും ചൊയ്ക്ുന്നുണ്ടല്ലെ. 



ഘനം, ദ്രാവകം, വാതതം ഇവയ്മ, 

തമ്മിലുള്ള വ്യത്യഠാസങ്ങാം. 

(1) ഭൂരി 
ഘനസാധനങ്ങാംക്ക് നിശ്ചിതമായ ആകൃതിയുണ്ടു. 

എന്നാല് ദ്രാവകങ്ങഠംക്കും വാതകങ്ങറംക്കും നിയതമായ 

തആമൃതിയില്ല, അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ 

രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു, ഘനസാധനങ്ങളുടെ രൂപം 

മാറവന്നതിനു് വലിയ ബലം പ്രയോഗിക്കണം. 

(മു) വലിപ്പം 

ഘനസാധനങ്ങളുടെ വലിപ്പം നിശ്ചിതമാണ്. 
കാക്കപോലെയ്യള്ള, ചില ഫ്വനപദാത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഏ 

മര്ദ്ദംകൊണ്ടു്' വൃത്യാസപ്പെടുത്താം. ദ്രാവകങ്ങളുടെ 
ആകൃതി നിയതമല്ലെങ്കിലും വലിപ്പം നിശ്ചിതമാണു്. 
നാഴ കൊള്ളുന്ന ഒരു പാത്രത്തില് എപ്പോഴും നാഴി ദ്രാവ 

കമേ കൊള്ളു കയുള്ള. എന്നാല് വാതകങ്ങാം, ഇരിക്കുന്ന 

പാത്രം മുഴപന് നിറഞ്ഞിരിക്കും. മര്ദ്ദംകൊണ്ടു” വാതക 
ങ്ങളുടെ വ്യാഘം ചുരുക്കുകയും മര്ദ്ദം കുറച്ചു” വലിപ്പം 

ക്രട്ടുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ ധുടുകൊണ്ടും ഒരു 
വാതകത്തിന്െറ പ്യയാഘൃം വദ്ധിക്കുന്നു, 

(8) സായം 
!  ഘനസാധനങ്ങാംക്കു” സാന്ദ്രത പ്രായേണ ക്രടിയും 

ദ്രാവകത്ങഠംക്ക് അതില്ക്കുറവായും, വാതകങ്ങാംക്ക് 

അതിലും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും, 
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പദാത്ഥങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു്” നമ്മെ 

സഹായിക്കുന്ന ഗുണങ്ങാം. 

൧. ഘനസാധനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുപകരരിക്കുന്ന 

5. സമോന്ൃ ലം 

ക (൮) നിറം 

ചില ഘനപദാത്ഥങ്ങളെ അവയ്യം പ്രത്യേകമാ 

യുള്ള, നിറങ്ങാംകൊണ്ടു്” തിരിച്ചറിയാന് കഴിയും. 

കരി ( ടി) കവപ്പു” 
ഗന്ധകം ( 911122) മഞ്ഞ 
തുരിശു” (000001 92101൧4൦) നീലം 
അനാഭേദി (1760൮3 8101൫6) വച്ച 
വഞ്ചസാര വെളുപ്പ് 

(മ) ഗന്ധം 

ഗന്ധംകൊണ്ടും ചിലതിനെ തിരിച്ചറിയാം, 
പ്യൂരം, ഏലസത്തു', ചന്ദനം, പാററാശുളിക മുതലായ 
യ്യുക പ്രദഷ്ചേകത്രരത്തിലുള്ള ഗന്ധം ഉണ്ടല്ലൊ. 

(9) രുചി. 

൪. പഞ്ചസാരയും” മധുരവും കറിയുപ്പിനു ഉപ്പുരസവും 
ഉള്ളതുപോലെ ചില സാധനങ്ങഠംകഒ് സ്വാഭാവികമാ 

യ്യള്ള രാചികറം തുണ്ടു. എന്നാല് മരു പദാത്ഥത്തെ 
തിരിച്ചറിയുന്നതിനു” അതിനെ രുചിപ്പുനോക്കുന്ന സമ്പ്ൃ 
ഭായം ആടണീഷരല്ല. വിഷമയമായ ൨3: ത്ഥങ്ളേയും 
നമുക്കു് തിരിച്ചറിയേണ്ടതറയി വരും, 



(4) പരല് രൂപം 

ചില സാധനങ്ങറംക്കു' പ്രകൃത്യാതന്നെ നിശ്ചിത 
മായ തകൃതികഠം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സാധനങ്ങളെ 
പരലുകറം ( 23൭18) എന്നു” പറയുന്നു. കറിയുപ്പിനെറ 
വരലുകഠം കൂബിനെറ ആകൃതിയിലും വെടിയുപ്പിനെറ 

പരലുകഠം സുചികാകൃതിയിലും സ്ത്റടികക്കാരത്തിനെറ 

പരലുകഠം ത്രികോണാമൃതിയിലുള്ള എട്ടുവശങ്ങളോടു 
കരടിയും (00182൦൨൧81) സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ലോഫങ്ങറം. 
സോപ്പു, മെഴുക്, തടി മുതലായവയും അനിയത രൂപം 
(൧൩01൬൩൦8 01൩) ആണുള്ളത്. 

ചിത്രം 1. 

(2) സ്ഥനദ്രത (1൨൦31൬) 

ഒരു യൂണിറവപ്യാഏം സാധനത്തില് അടങ്ങിയിരി 
ക്കുന്ന ദരവ്ൃത്തിന്െറ അളവിനു” ആ സാധനത്തിന്െറ 
സാന്ദ്രത എന്നു പേരുപറയുന്നു. മെട്രിക്ക് അളവുസമ്പ്വ 

ദായത്തില് 100: വ ൮ഡ്ലമുള്തു സാധനത്തില് ഇത്ര ഗ്രാം 

പിണ്ഡം ഉണ്ടു” എന്നു കുറിക്കുന്നും ഒരു ഗശ്തൂദ്ധ പദാത്ഥ 

ത്തിനെറ സാന്ദ്രത സ്ഥിരമാണ്, 



കാക്ക? “2 ൬/൦. 0, 

മരം “2-8 ൩൬./0. 6: 

കണ്ണാടി 2-0 ൬9.0. 6. 

അലൂമി നിയം മും മഇദ./. 9. 

ഇരുമ്പു" “80 ഇണ. //6. 0. 

ചെമ്പു: 8 95 സ്ണദ.//0, 6, 

വെള്ളി 100 ൬9. 0. 0. 
സ്വണ്ണം 190-9 ൬8. //0. 0. & 

6. ദ്രവണാങ്കം ( 1൦101൩ 201൩) 
ഒരു ഘനസാധനം തുരുകി ദ്രാവകമായി മാവന്ന 

സ്ഥിരോഷ്ഠാവിനു്' ആ സാധനത്തിന്െറ ദ്രവണാങ്കം 

എന്നു പേരു പറയുന്നു. ദ്രാവകം തഞത്തേു” വീര്ഴ്ദ്ും 
ഘനസാധ നമായിത്തിരുന്നതും ആതേ മഷ്യവോില്തന്നെ. 

അപ്പ്പോഠം ആ മാഷ്ഠാവിനു” ഖരാങ്കം ( 17092൩ ൧൩ ) 
എന്നു” പേരു പറയും. മഞ്ഞുകട്ടീ ഉരുകി വെള്ളമാകു 
ന്നതു 00.൯ ആണും അതുപോലെ, വെള്ളം മഞ്ഞു 
കട്ടിയായി മാവന്നതും 00. _ല്തന്നെ. അതുകൊണ്ടു 

മഞ്ഞുകട്ടിയുടെ ദുവണാങ്കവും, വെള്ളത്തിന്െറ ഖരാങ്കവും 
0൦. തന്നെയാകുന്നു. 

പദാത്ഥാ ദൂവണാങ്കം, 

മ ഞ്ഞുകട്ടി 0൦9. 

മെഴുക് 9438, 

ഗന്ധകം 1190, 

വെളുത്തീയം (171൬) 23270, 
കറുത്തീയം (1,6ല0) 99%, 



പദാത്ഥം ദ്രാവണാങ്കും 

വെള്ളി (8), 960൦9. 
സ്വണ്ണം (൫൨19) 106310. 
കെന” (00002) 1084൦0. 
ഇരുമ്പു” (720൩) 1980൦0. 

17. കാഠിമ്പം ( 1൭70൩688) 

ഒരു ഘനസാധനത്തി൭ന്െറ ഉപരിതലത്തില് പോ” 

റല് വി ൯ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കില് അത്ത് കാഠിന്യമുള്ള 

സാധനമാദ്െനന്നു: പറയുന്നു. സോപ്പില് പോറല് വീ ലി 

ന്നതിനു യാതൊരു പ്രയാസവും ഇല്ല. അതിനാല് 

അത്തു” മുട പാകുന്നു. നം പപ്പിരുബ്വില് 

പോറല് മഉണ്ടാശഥറൊം. അമുകൊന്ദ്്” ഇരുമ്പു ഴ്ലാസ്ത്ര്മേ 

ക്കാഠം കാഠിന്യം കുറഞ്ഞതാണു'. വള്ൂസൂ പ കൊണ്ടു 

ഗ്ലാസ്ത്് മുറിക്കുന്നു. അതിനാല് വും ഹ്ലാസ്ത്രിനേക്കാഠം 

കഠിനമാണു'. അറിയപ്പെട്ടു, എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും 

വച്ചു് കാഠിന്യം ക്രടിയ പദാത്ഥം വ്ൂമത്തെ. 

2, പ തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കുന്ന ഗുണങ്ങം, 

(1) നിറം, 

വെള്ളം, പെഴ്രോറം, ചാരായം മുതലായവയ്യം നിറ 
മില്ല, പാലിനു” വെളുപ്പും നല്ലെണ്ണക്കു' ഇളം ലുവപ്പും 

ബ്രോമിനു കടുംചുവപ്പും പ് 

(മു) ഗന്ധം, 

മണ്ണണ്ണ ചാരായം, കാ൪൩ണ് ബൈസറം 

ഫൈഡ്, ഈതര് മുതലായ ഭരാവകങ്ങഠംക്കെല്ലാം പ്രത്യയ 

വില ഗന്ധം ഉണ്ടു. വെള്ളം, പാല് മുതലാ 
യ്വയ്ുക്ച ഗന്ധം ഇല്ല, റ 



; 

(8) ചലനശക്തി (11012412). 
ഒഴുകന്നതിനുള്ള ശക്തി ദ്രാവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത 

ആണാ. വെള്ളം, പെട്രോഠം മുതലായി തടസ്സം ക്രുടാതെ 

ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകങ്ങളെ ചല പ (201119 

111108) എന്നു പറയുന്നു. 

ടാര്, തേന, ഗ്ലിസറിന് മുതലായവ വേഗത്തില് ഒഴു 

കുന്നില്ല. അവയെ സ്ത്റ.ശ്ധദ്രാവ ചങ്ങറം( 11800൮38 പ് 
എന്നു് പേര പറയുന്നു. 
(6) സാദ്രത. 

ഓരോശുദ്ധാദ്ര: വകത്തിനും ഓരാ പ്രത്യേക സാന്ദ്രതമഉണ്ടു. 

ചാരായം “8 ഇ൩./. 9, 

വെളിച്ചെണ്ണ പഴ ്./9.0, 
വെള്ളം ] ൩.0. 0. 
രസം 190 അജ... 

(മ) ക്വഥനാങ്കം (12011124 1701൩0) 
ഒരു ദ്രാവകം തിളപ്പ് ആവിയായി മാ൨ന്ന സ്ഥിരോ 

 ഷ്മാവിന് ആ ദ്രാവകത്തിന്െറ ക്വഥസനാങ്കം എന്നു 

പേരു പറയുന്നു, 

ഈതര് ' 3600. 
കാർബണ് ബൈസഠംഫൈഡ് 468. 

ക്ശോറോഫാം 10. 
ചാരായം 8: 

വെള്ളം 100, 
ടര്പ്പന്റയി൯ 199: 

ഗ്ലീസവ൯ മയ. 
രസ്പം ി/ 0, 

0. വാതകങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതി൯ാ സഹാധയിക്കുന 
ത്തം ഞ്താവംനമോയടായ പം ലായ ക ക വം ടാ ലവം. വാം പാത്ത നപ ാണംപരുയയം. % 

 പ്രടയ്യക ഗുൂണദോം, 
ാലാ്ങെലി മൊ 



(1) നിറം. 

പ്രാണവായു (06൩) പാക്യജനകം (1114202൩) 

അബ്ജനകം (1170202൩) നിയാണ്, അര്ഗോണ്, 

ഫീലിയം മുതലായ വാതകങ്ങംംക്കു നിറമില്ല. ക്ലോറിന് 

മഞ്ഞ കലന്ന പച്ചനിറവും നൈടജന് പെറാമ്ലൈഡിനു 

മുവന്ന തവിട്ടുനിറവും ഉണ്ട് . 

(2) ഗന്ധം, 

ഷ്ലോറി൯, അമോണിയം, സംംഫര്ഡയാമ്രലൈഡ് 

മുതലായ വാതകങ്ങാംക്കു ഒരിക്കല് അനുഭവിച്ചാല് പി 

ന്നീടൊരിക്കലും മറക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള. ദുസ്ലുഫഗന്ധം 

ഉണ്ടു. ഹൈഡ്രജന് സാംഫ്ൈൈഡു എന്ന വാതക 

ത്തിനു” ചിതഞ്ഞ മുട്ടയുടെ ഗന്ധമാണു. പ്രാണവായു, 

പാക്യജനകം, അബ'്ജനകം മുതലായ ചില വാതക 

ങ്ങഠംക്കു യാതൊരു മണവുമില്ല, ₹ 

മേല് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സാമാന്പയഗുണങ്ങറംകൊണ്ടു” 

മരു പദാത്ഥത്തെ മിക്കവാവും തിരിച്ഛുറിയാ൯ കഴിയു 

ന്നതാണ്. 

ചോദ്മയത്ഭ൦ം. 

1. ദ്രവ്യം എനാല് എന്തു്? 

ളം പദാത്ഥങ്ങളുടെ അവസ്ഥാത്രയങ്ങഴം ഏവ? അവ 

തമ്മിലൂള്ള വൃത്യാസങ്ങം ഏവ 



9, താഴെപ്പറയുന്ന ഓരോ ജോടീ പദാത്ഥങ്ങളും തമ്മില് 

തിരിച്ചറിയുനനതിനു: ഉപകരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങാം എഴുതുക. 

(൫) ഗന്ധകവ്യാ കരിയവും. 

(0) കര്പ്പൂരവും മെഴുകം. 

(0) തുരിശും അന്നഭേദിയുംം 

(4) വെള്ളവും ചാരായവും. 

(6) വെള്ളിയും സ്വണ്ണുവും. 

7) ഏാസ്സും വഭ്ൂവും. 
(0) ക്സോറിരം നൈടജന്൯ ചെറാമ്രൈഡും: 

(റ) റ്്ഇണ൩-നും ഹൈഡ്രജന് സഥംഫൈഡും. 

നി 

അഭ്ധ്യായം 2, 

ലായനിയും പ്പവവും 

(9൦10൦൩ ൦൦ ദധ൭ഇബട3ഠ൦൩)- 
പരിക്ഷണം. 

ഒരു് പരിക്ഷണക്കുഴലില് (1681 ധീ) കുറച്ചു വെ 
ള്ള മൊഴിച്ചു് അതില് അല്പം കറിയുപ്പ് ഇട്ടു കലക്കുക. 

അപ്പോം ഉപ്പു” കാണാതെ ആകന്നു. ആ ..പരീക്ഷണ 
ക്കുഴല് അയക്കാതെ ഒരിടത്തു” വയ്മച്ഛുക. അല്പസമയം , 
കഴിഞ്ഞു” നോക്കുമ്പോഴും തെളിഞ്ഞ ദ്രാവകംതന്നെ 

ടെസ്ട്രുബില് കാണപ്പെടുന്നു. ഉപ്പു അടിയില് ഉറയു 
ന്നിച്ച. അരിപ്പുകടലാസ്സില്ക്രടി അരിക്കുമ്പോഴ്ം ഉപ്പ 

രസാമള്ള ജലംതന്നെ ലഭിക്കുന്നു. കടലാസ്സില് ഒന്നും 

തന്നെ തങ്ങി ഇരിക്കുന്നില്ല. 



[ (0 

ഇവിടെ ഉപ്പു വെള്ളത്തില് ചയിക്കുകയാണു ചെ 
യ്തു”. പഞ്ചസാര അലക്കുകാരം, തുരിശു” മുതലായ 

സാധനങ്ങളും ഇതുപോലെ വെക്കൂത്തില് ലയിക്കുന്നു. 

ല 0യകം, ലിനം, ലായനി, 

ഒരു ദ്രാവകത്തില് ലയിക്കുന്ന സാധനത്തെ ലീനം 
(൫൦01൦) എന്നും, ഒരു സാധനം ലയിച്ചുചേരുന്ന ദ്രാവ 

കത്തിന് ലായകം ( 801൦2) എന്നും, ഒരു പദാത്ഥം 

ലയിച്ചുചേന്നിട്ടുള്ള ദ്രാവകത്തിന് ലായനി (801൮൦൩) 

ഫഎന്നും പറയുന്നു. 

പരിക്ഷണം:--ഒരു ടെസ ടൂബില് കുറച്ചു വെള്ള. 

മൊഴിച്ചു, അതില് അല്ലം ചാക്കു (0211) പൊടിയിട്ട് 
കലുക്കുക. അതു വെള്ളത്തില് കലങ്ങി] നില്ക്കുന്നു. 

അല്ലാതെ അതു ഉപ്പിനെപ്പോലെ അപ്രത്യക്ഷമാകന്നില്പ. 

ഇര പരീക്ഷണക്കുഴല് അനക്കാതെ - ഒരിടത്തു വച്ചി 
ന്നാല് ചാക്കുപൊടി അടിയില് ഉ റയുകയും തെളിഞ്ഞ 

വെകത്തും മുകളില് നില്ലുകയും ചെയ്യും. ചാക്കുപൊട? 

കലങ്ങിയ വെള്ളം ഒരു അരിപ്പ കടലാസില് ക്ട അരി 

. ച്ചാല് പൊട, കടലാസില് തങ്ങുകയും എ ജുലാ 

അരിച്ചു കീട്ടുകയും ചെയ്യും. 

ഒരു സാധനം ലയിക്കാതെ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രാവ 

കത്തിനു” പ്ലവം (1280310൩) എന്നു” പേരു” പറയുന്നും 

മേത് വിവരിച്ച രണ്ടു പരീക്ഷണങ്ങളില് നിന്നും ലാ 

യനിക്കും പ്ലവത്തിനും തമ്മിലുള്ള വൃത്ചാസങ്ങറം വൃക്ത 

മാണ്ാല്ലാ. 



ചി 

1 

ഒരു പ്പവത്തില്നിന്നും ഖര സാധവവും ദരാവകവ്യം 

മേവി നള മാഗ്ശുങ്ങറം. 

( 1) അടിയിക്കലും തെ ളിയൂററലും പ 

൮൦ ദേ) 
ചാക്കുപൊടി കലക്കിയ വെള്ളം ഒരിടത്തു” അനു 

ശ്ാാതെ വച്ചിരുന്നാല് മറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോഠം 

പൊടി, അടിയില് ഉറ 

യുന്നു. വെകൃളും തെള്ളി 

ഞ്ഞ മുകളില് നില് 4൭ 

നനു, അതു” മറെറുരു 

പാത്തത്തിലേയ്യുക്, സാവ 

ധാനത്തില് ഒഴി൧റെം. 

നാട്ടുംപുറങ്ങളില്. ര. 

വേനല്ല്ാലത്തു് വ്വററാ 

റായ കീണററില്നിന്നും 

കോരി എടുക്കുന്ന കല 

ക്ങ3ിയ വെള്ളം ഇത്ദനെ 

തെളിച്ചെടുത്തു” ഉപ 
യോഗിക്കാവുണ്ടു്, 

കി 

(ഥു) അരിക്കല്, ഞല്ലെതില്, അവസൃന്ദനം (1116288൦൩) വാ താ യായ യ 
കാ പ്രയോഗശാലയില് പ്ല വങ്ങം അരിയ്ക്ന്നതു” ആ രിപ്പുകടലാസില് ക്രടിയാണു”. വൃത്താമൃതിയിലുള്ളു ആ ൂര്ലസ്സു നാലായി മടക്കി, ഒരു കോണടിന്െറ ആക 



[2 

തിയിൽ നിവത്തു” ഒരു ചോറ്റ്വിനെറ ഉള്ളില് ചേത്തു 

വയ്കുക. ചോര്പ്പപിനോടു ചേന്നിരിക്കുന്നതിന് അരി 
ക്കേണ്ട ദ്രാവകം കൊണ്ടുതന്നെ കടലാസു നനയ്യ്ാം. 
ചോര്പ്പിനെ ഒരു സ്റ്റാ൯റിലുള്ള വളയത്തില് വയ്യുചകം 

അതിന്െറ അടിയില് ഒരു ബിക്കര് വച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റടിക 
ക്കമ്പിയില് കരടി പ്പവം ചോര്പ്പിലൊഴിക്കുക. ദ്രാവക 

നിരപ്പ്; അരിപ്പുകടലാസ്സിനു മുകളില് വരാന് പാടില്ല. 
(കാരണമെത്തു ?) 

തെളിഞ്ഞ ദ്രാവകം ബീക്കറില് വീഴുന്നു. ഖരസാ 

ധനം അരിപ്പുകടലാസ്റത്റില് തങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അരില്ചെ 
ടുത്ത ദ്രാവകത്തെ അരിച്ചനിരു” അല്ലെങ്കില് അവസ്യയ 
ന്ദിതം (11൩50൧) എന്നും അരിപ്പുകടലാസ്ത്റില് തങ്ങിയി 
രിക്കുന്ന ഖരസാധനത്തെ മട്ട് (149810൨9) എന്നും പറ 
യുന്നു. 

തെളിയുറവന്നതു” താമസമാകയാലും ചബരസാധന 

ത്തെ പുണ്ണുമായി ദ്രാവകത്തില് നിന്ന്” വേര്തിരിക്കാന് 
സാധിക്കാത്തതു കൊണ്ടും ഈ ദൂഷ്യങ്ങറം ഇല്ലാത്ത. അരി 

ക്കലാണു' പ്ലവത്തെ വിഘടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉ.ത്തമ 
മായ മാഗ്ഗം. 

സാധാരണമായി, വിടുകളില് എണ്ണ അരിക്കുന്ന 
തിനു” തുണി, കോഞ്ഞാട്ട ഇവയും വെള്ളം അരിക്കുന്ന 
തിനു” തുണി, മണല് നിറച്വ മണ്കലങ്ങറം ഇവയും തുവ 
യോഗിക്കുന്നു. ജലവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളില് കരിക്കട്ട കല 

ത്തിയ മണല്ത്തിട്ടകളില് ശ്രടി അരിച്ചാണു” ജലം ശുദ്ധി 

ചെയ്യുന്നതു”. പഞ്ഞി, ഗ്ലാസ്സ് വൂഠം, ആസ്ബെനസ്റ്റാസ് 
ഇവയില്ക്രഭിയും അരിക്കാറുണ്ടു”, 
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ലായകങ്ങം, 

കറിയുപ്പ് വെടിയുപ്പ് പഞ്ചസാര, തുരിശു”, അല 
ക്കുകാരം, സ്റ്ൂടികക്കാരം മുതലായ അനവധി പദാത്ഥ 
അറം വെള്ളത്തില് ലയിച്ചുചേരുന്നു. ഇത്രയധികം 

സാധനങ്ങഠം ലയിക്കുന്ന മറെറാരു ദ്രാവകവും ഇല്ല. അതു 

കൊണ്ടു” ജലം ഏററവും ക്രടുതല് ലായകശക്തിയുള്ള 

ദ്രാവകമാകുന്നു. പ്രകൃതിയില്, ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്ത്ര 
ലയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജലം ഒുര്ല്പഭമാണു'. എന്നാല് വെള്ള 
ത്തില് ലയിക്കാത്ത ചില പദാത്ഥങ്ങംം മററ ചില 
ദ്രാവകങ്ങളിര ലയിച്ചുചേരുന്നു, 

ഉദാഹരണങ്ങം:-. 

ലായകം ലീയം 

കാ൪ബണ്ഡൈസംംഫൈഡ് ഗന്ധകം.,ഫോസഫറസ' 
ചാരായം അയഡിന്, കര്പ്പ രം, 

ഏലസത്തു” മുതലായവ. 
പെടോഠം റ മെഴുക്, കൊഴ്ുല്പു”; 

എണ്ണ, ടാര്. 
ഭര്പ്പുന്൯റയിന്൯ അരക്കുകഠം (കുന്തിരിക്കം) 
ബെന്സീന് റബ്ബര്, മെഴുക്, കൊഴുപ്പു”. 
മണ്ണെണ്ണ കില്. 

ഒരു സാധനത്തെ ചാരായത്തില് ലയിപ്പിച്ചുണ്ടാ 
ക്കുന്ന ലായനിക്ക് ടിങ്ചര് എന്നു” പേരുപറയും. 
ടിങ് ചരഅയഡീ൯ പഥമശുത്രഷയ്യം മമ ഒരു പധാന 
ഖഓഷധമാണു . അരക്കുകഠം ടര്പ്പന്൯റയിനില് ലയിപ്പി 
ചവ” വാര്ണിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. 
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ഒരു ലീനം ഒരു ലറയകത്തില് എളുപ്പം ലയിക്കുന്നതീനു” 

സഹായകമായ സാഫചയ്യങ്ങം റ; 

ഒരു കഷണം കല്ലംണ്ടു” ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള വെമ്ള 

ത്തില് ഇട്ടാല് അതു” ഏതാനും മണിക്രുര൪ സമയംകൊ 

ണ്ടേ അതില് ലയിക്കുകയുള്ളൂ. നേരേമറിച്ച്; അതു 

ചൊടിപ്പിട്ട” ഒരു സ് പുണ്കൊണ്ടു” ഇളക്കിയാല് വേഗ 
ത്തില് ലയിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര പച്ചവെള്ളത്തില് ലയി 

ക്കുന്നതിനേക്കാഠം വേഗം പലുടുവെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നു. 

കായയും തയാറാക്കുമ്പോം. ഗ്ലാസ്ത്റ(ല് സ്പൂണ് 
കൊണ്ടു” അടിക്കുന്നതു” പഞ്ചസാര എളുപ്പം ലയിക്കുന്ന 
തിനു വേണ്ടിയാണു”. 

ഇതില്നിന്നും (൭) ഒരു ലീനം, ചൊടിച്ചിടുകയും 

(2) അതു” ലായകത്തിലിട്ട്' കലുക്കുകയോ ഇളക്കുകടയാ 
ചെയ്യുകയും (0) ചുടാക്കുകയും ചചയുന്നതു അത്ത് 
എളുപ്പത്തില് ലയിക്കും എന്നു മനസ്ത്രിലാക്കാം. 

പുൂരിതലായിനി! യും അപുരിതലായിയിയും - 

(8൭൦0 ൩0 17൩9൧0൦0 801010൩8) 

പരീക്ഷണം:---ഒരു ടെസ് ടൂബില് കറപ്പ വെള്ളം 

ഒഴിച്ചിട്ട്, അതില് പൊടിച്ച വെടിയുപ്പ് (1129) അ 

ല്യാല്പമായി ഇട്ട കുലുക്കുക. ഒടുവില് എത്ര കലുക്കിയാലയം 

ലയിക്കാതെ കുറച്ചു വെടിയുപ്പ് ടെസ് ട്ൂബി ന്റ അടി 

യില് ശേഷിക്കുന്നു. സ്റ്റടികക്കാർം, തുരിത്തു' മുതലായവ 
തുപയോഗിച്ചു” ഈ പരീക്ഷണം ആവത്തിക്കുക. മുന് 

പറഞ്ഞ പ്രകരേംതന്നെ സംഭവിക്കുന്നു, ജതില്നിന്നും, 
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ഒരു ലായകത്തില് ഒരു ലീനം ലയിക്കുന്നതിനു” ഒരു പരി 
ധിയുണ്ടു എന്നു മനുസ്ത്ിലാക്കാഠം 

ആദ്യത്തെ ടെസ ഭ്ൂബ്' ഒരു സ്ററിരിട്ടവിളക്കിന്െറ 
ജ്വാലയില് കാണിച്ചു” ചൂടാക്കുക. ലയിക്കാതെ കിടന്ന 

വെടിരുപ്പക്രട। ലയിക്കുന്നതായി കാണാം. ക്രടടതല് ക്രടു 
_ തല് വെടിയുപ്പിട്ട് ഇളക്കിയാല് ത ഉയന്ന ഉഠഷ്യാ 

വില്യം, ക്രടുതല് വെടിയുപ്പ് ലയിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ ലായ 
നിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നു” കാണാം. 

ഇതില്നിന്നും, കൂടുകൊണ്ടു” ഒരു ദ്രാവകത്തിനെറ 
ലായകശക്തി വദ്ധിക്കുന്നു എന്ന്” മനസ്സിലാക്കാം. 
വൂരിതലായനി., 

' ഒരു നിശ്ചിത ത.ഷ്യാവില്, ഒരു ക്മരീഏ അമവു ദ്രാവ 
കത്തില് എന്തുമാത്രം ലീവം ലയിക്കുമോ, അത്രയും ലയി 
ചുചേന്നിട്ടുളള ലായനിയെ ആ മയഷ്ഠാവിലെ പൃൂരിതലാ 
യന എന്നു പറുന്നു. 

. അവൃരിതലായനിം 

ഒരു നിശ്ചിതമഷ്ടാവില് ഒരു ദ്രാവകത്തില് ലയി 
പ്പിക്കാവുന്നത്ര ലീനം ലയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലായനിക്കു” അപ 
രിതലായനി എന്നു പേര്, 

ഒരു പുരിതലയേനിയില് കൂടതല് ലായകം ചേഷ്ട 
കയോ. ലായനീയെ ചുടാക്കുകയോ ചെയ്താല് അതു” അ 
പൂരിതമായിത്തിരും. 

ഒരു അപൃരിത ലായനിയില് വേണ്ടിടത്തോളം 
 ലിനം ചേത്തും, അധികമുക്ക ലായകത്തെ വററിച്ചും 
_ അതിനെ പൃരിതമാക്കാം, 
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പദാത്ഥങ്ങദുടെ ലേയത്വം ( 8010011107) 

പരീക്ഷണം:--മൂന്നു്” ടെസ്ട്ടുബുകഠം; എടുത്തു” 
അവയില് ഒരേ അളവു വെള്ളംഒഴിക്കുക. ഒന്നില് 

പൊടിച്ച വെടിയുപ്പും, മറെറാന്നില് ചുണ്ണാമ്പും, മൂന്നാ 

മത്തതില് ഗന്ധകപ്പ്യൊടിയും ഇട്ടു കലുക്കുക. ഓരോ 

ടെസ് ട്ടുബീലും സാധനങ്ങഠം ലധിക്കാതെ ശേഷിക്കുന്ന 

തുവരെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യക. പിന്നീട് ഒരോന്നും അരി 

കടലാസു” ഉപയോഗിച്ചു" അരിച്ചു” ഓരോ ചിനക്കി 

ണ്ണത്തില് (ഗ്വന്ല 0182) ഒഴിച്ചു” വഠറിക്കുക. വെടിയുപ്പു 

ക്രടുതലും ചുണ്ണാമ്പു കുറ്വം കിട്ടുന്നു. ഗന്ധകം ലഭിക്കു 

ന്നതേയില്ല. 

ഈ പരീക്ഷണത്തില് നിന്നും, വെള്ളത്തില് വെട] 

യപ്പ് ക്രടുതലായി ലയിക്കുമെന്നും. ചുണ്ണാമ്പു” അല്പം 

മാത്രം ലയിക്കുമെന്നും, ഗന്ധകം ലയിക്കുന്നില്ലെന്നും മന 

സ്ത്രീലാക്കാം. 

പഞ്ചസാര, വെടിയുപ്പു ; തുരിതു', പൊട്ടാസ്യം ല് 

ചെര്മാ൯ഗനേറര് മതലായവ വെള്ളത്തില് ധാരാള 

മായി ലയിക്കുന്നു. ചുണ്ണാമ്പു , കാത്സ്യം സംംഫേറവ്, 

അയഡിന് മുതലായേവ വെള്ളത്തില് ആല്ലമാത്രമായി 

ലയിക്കുന്നു. ഗന്ധകം, കരി, പാറ മുതലായവ വെള്ള 

ത്തില് ഒട്ടുംതന്നെ ലയിക്കുന്നില്ല. 

ഒരു പദാത്ഥത്തിനെറ ലേയത്വം എന്നതു ഒരു 

ക്രാവുന്ന ലീനത്തിനെറ തൂക്കമാണ്, ഈ അളവു കണ്ടു 
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പ്ടിച്ഛു കാരോ പടദാത്ഥത്തിന്േറയയം ലേയത്വം താര 

തമ്യപ്പെടുത്താം, 300. ഉ൬ഷ്മാവില് 100 ഗ്രാം വെള്ള 

ത്തില് 4-9 ഗ്രാം വെടിയുപ്പ ലയിക്കുന്നു. എന്നാല് 

അതേ മാഷ മാപില് അതേ അളവു ജലത്തില് 28 ഗ്രാം 

കറിയുപ്പേ ലയിക്കുന്നുള്ളൂ.. 

ചോദ്യങ്ങംം. 

ലായനിയും പ്പവവും തമ്മിലുള്ള വൃത്യാസങ്ങളേവ ₹ 

പൂരിത്ലായ നി എന്നാല് എന്തു” ? ഒരു പൃരിതലായ 
നിയെ അവൃരിതലായനി ആക്കുന്നതെങ്ങനെ ₹ 

ഒരു പ്ലവത്തിന്െറ ഘടകങ്ങംം വേര്തീര്ക്കുന്നതിനു 

അരീക്കല് തെളീയുററലിനേക്കാഠം മെച്ഛമായിരിക്കുന്ന 

തെങ്ങനെ ? $ 
₹ 

ടീദെ ചര് എന്നാല് എന്തു് ? 

ഒരു ലിനം ഒരു ലായകത്തില് ലയിക്കുന്നതിനു സഹാ 

യകമായ സാഫചയ്യങ്ങഠം ഏവ ? 

താഴെപ്പറയുന്നവയ്ക്' ഈരണ്ടുദാഫഹരണങ്ങറം എഴുതുക. 

(൭) കാർബണ് ബൈ സംംഫൈഡില് ലയിക്കുന്ന 
പദാത്ഥങ്ങം. 

(൪) ചാരായത്തില് ലയിക്കുനവ. 

(0) മെഴുകീനന്െറ ലായകങ്ങം, 



അദ്ധ്യധയം 3, 

പരതനിമ്മാണം (ട്ടി) 
1. ബാഷ്ണ്ലീകരണം (1190190൩) 
പ ടട ത്ത 

തുരിശിനെറ ഒരു പൃരിതലായനി നിമ്മിച്ചു” ഒരു 
പരന്ന പാത്രത്തില് ഒഴിപ്പുവയ്മചഛുക കുറച്ചു സമയം 
കഴിഞ്ഞൂ നോക്കിയാല് പാത്രത്തിന്െറ അടിയില് ത്തൂരി 
ശിനെറ പരലുകഠം കിടക്കുന്നതു കാണാം. അതന്തഴിക്ഷോ 

ഷ്മാവില്തന്നെ ലായനിയിലുള്ള ജലം വറവകയും 

അപ്പ്യോഠം അധികംവരുന്ന തുരിശു” പരലുകളാകുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇവയെടുത്തു് ഭൂത ദണ്ണ്ണാടിയില് കരടി നോക്കി 

യാല് 13 വശങ്ങളോഒം ഉള്ള വരലുകള്ലായി കാണ 

പ്പെടുന്നു. ൽ 
തുരിശിന്െറ പൃരിതലായനി ഒരു ചീനക്കിണ്ണത്തില് 

ഒഴിക്കുക. ഒരു ത്രിപാദി (1100. 819൩0) യുടെ മുകളില് 

കന്വിവല ("71126 ൭൩29) വച്ചിട്ട് അതിന്െറ മുകളില് 

ചീനക്കിണ്ണം വയ്യ ക. പിന്നിടു” അത്തു” സ്പിരിട്ടുവിളക്കു 

കൊണ്ടു” ചൂടാക്കുക. ലായനി തിള പ്പുവററാറാകുയ്പോഠം 

ഒരു കണ്ണാടികമ്പികൊണ്ടു ഇള ശ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. 

പരലുകറം തെറി പ്പപോകാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 

യാണു” ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു”, 

കമ്പിവലയ്യു്; പകരം ഒരു ഇരുമ്പുപാത്രത്തിത - 

മണല് ഇട്ട് അതിന്െറ മുകളില് ചീനക്കിണ്ണംവച്ചു” 

പൃടാക്കാംം ഇതിന് സാന്ഡ് ബാത്തു (88൩0 ൯൭൧൧) 

എന്നു പേരു പറയുന്നു. ആവരട്ടിച്ചു് ചൃടാശഭന്ന അഴ 

പ്പി സ്റ്രീംബാ്ത്തു' എന്നു പേരുപറയുന്നു. സാന്ഡ് 
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ബാത്തും സ്റ്റീംബാത്തും ഉപയോഗിച്ചു” ലായനി വററി 

ച്ചാല് ചൂടു” ശ്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടു ലീനം പൊ 

ട്ടീത്തെറിച്ചുപോകകയില്ല. 

ഒരു ദ്രാവകത്തെ ചൃടാഥഖിയോ അല്ലാതെയോ ആവി 

യാക്കുന്ന ക്രിയ ബാഷ്ട്ഠികരണം (110179010൩) 

എന്നു ചേരു പറയുന്നു. മേല്വിവരിച്ചപ്രകാരം വററിച്ചു 

കിട്ടുന്ന തൂരിതുപരലുകറം പരിശോധിച്ചു ഃനാക്കുക. അവ 

യ്മക്ച് വായുവില് തുറന്നുവച്പിരുന്നു” വററിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പര 

ലുകളെപ്പ്യോലെ നല്ല ആകൃതിയും വലിപ്പവും കാ നുന്നില്ല. 

അതുകൊണ്ടു” ഒരു ലായനി സാവധാനത്തില് ബാഷ്റ്റീക 

രിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന പരലുകളാണു' ക്രടുതല് നല്ലതു”. 

ഉു. ഉയന ഈഷമാവ ലെ പൂരിതലായിനിയെ തണുപ്പിക്കുക. 

രണ്ടു പരീക്ഷണക്കുഴചുകളു'ല് ഒരേ അളവു വെള്ളം 
ഒഴിപ്പ്” ഒരു ബീക്കറിലുള്ള. ചൂടുവെള്ളത്തില് മുക്കിവച്ചു 
കൊണ്ടു” ധെടിയുപ്പു പൊടിച്ചിട്ടു' ഇളക്കി പൂരിതലാ 
യനി തമയ്യംറാക്കുക. ഒരു ടെസ്ട്ടൂബ് ഒധിടത്തു” അനു 
ക്കാതെ വയ്യുക്ഛക, മററതു” തഞ്ആത്തവെള്ളത്തില് മുക്കി 
പെട്ടെന്നു് തബ്ദപ്പിക്കും. അതില് വെടിയുപ്പ ന്െറ 
വപരലയകഠം ഉണ്ടാകുന്നു മറെറ ടെസ്ട്ടുബും തണ്ടത്തിട്ടു 
പരിശോധി ച്താല് അതി പരലുകറം കാണപ്പെടും, 

ഇവിടെ നാം ഒരു ടെസ് ട്ടൂബിലെ ലായനി വെക്കുത്തില് 
മുക്കി പെട്ടെന്നു തണുപ്പിച്ചു. മററത്ു” വായുപില് വച്ചി 
രുന്നു” സാവധാനത്തില് തണ്പ്പിപ്പു'. ഈ രണ്ടു ടെസ" 
ട്ലൂബു കളിലേയും പര ലൂകഠം പരിശോധിച്ചാല് സാവധുു 
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നത്തില് തണ്ഃപ്പിപ്പുണ്ടാക്കിയ പരലുകറം മെച്ചമായിരി 

ക്കുന്നു എന്നു കാണാം. 

ഉയന്ന ഉനഷ്ടാവിലെ പൃരിതലായനി തഞുക്കു 

സ്വോറം പരലുകഠം ഉണ്ടാകുന്നതെത്തുകൊന്ടു” ? ഒരു 

്ലിഏ അളവു ജലത്തിത്, സാധാരണ ചൂടില് ലയിക്കുന്ന 

തിനേക്കാറം ക്രടുതല് ലീനം ഉയന്ന ഉരഷ'മാവില് ലയി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ചൂടു കുറയുമ്പോഠം ജലത്തിന്െറ 

ലായകരക്തി കുറയുകയും, അങ്ങനെ അധികം വരുന്ന 

. ലിീനം പര ലുകളായിത്തീരുകയും ചെയ്യന്നു. 

വെടിയുപ്പിനെറ ചുടുള്ള പൃരിതലായനി തയാറാക്കി 

രണ്ടു ടെസ് ടയൂബ്ുകളില് ഒഴിക്കുക. ഒന്നു അനക്കാതെ 

ഒരിടത്തുവെച്ചു' തണ്ടപ്പിക്കുക. മററതു'” ക്രട്രെക്ടുടെ 

കുടഞ്ഞു” തണ്മപ്പ്ിക്കുക. രണ്ടു ടെസ് ട്ലൂബുകളിലും ഉണ്ടാ 

കുന്ന പരലുകഠം പരിമോധിച്പ നോക്കിയാല് കടഞ്ഞു 

കൊണ്ടിരുന്ന കുഴലിലെ പരലുകറഠം ചെവതും ശരിയായ 

ആകൃതി ഇല്ലാത്തതും ആണെന്നു കാണാം. 

ഇതില്നിന്നും ലായിനി അനക്കാതെ വച്ചിരുന്ന 

കിലേ നല്ല പരലുകഠം ലഭിക്കുകയുള്ളു വെന്നു” മനസ്സി 

ലാക്കാം. 

സാധാരണ മഷ്യാവിലുള്ളൂ. പൃരിതലായനിയെ ചല 

നംമ്രഭാതെ സാവധാനത്തില് ബാഷ്ണ്രീകരിച്ചും, കൂടായ 

പൃരിതലായനിയെ അനക്കാതെ ക്രമമായി തണ്ടപ്പിച്ചുഃ 
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0 ല് ന ച്) പം ഉ ണ്ടാക്കുന്ന പരലുകഠം നല്ല ആകൃതിയും വലിപ്പവും മുതുള 
വയായിരിക്കുമെന്ന് മുന്വിവരിച്വ പരീക്ഷണംജഠം തെ 
ളിയിക്കുന്നു. 

, വരല് വത്തഉല്. 

4 തുരിശു", വെള്ളത്തില് ലയിപ്പിച്ച, ഒരു പൂരിത 
_ ലായനി തയ്യാറാക്കുക. അതില് "അല്ലം, ഒരു വാപ്പ ലാസ്സില് (17൮401 പല്ല) ഒഴിച്ചു വായുവില് തുറന്നു 

യ്യുക. ര്്ുമൂന്നു മണ।ക്ൂടട൪ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയാല് 
വാച്ഛു് ഗ്ലാസ്സില് തുരിശതുപരലു കഠം കിടക്കുന്നതു കാണാം. 

വയില് ഏററവും നാല്ല ആകൃതിയും വലിപ്പവുമുള്ള ഒരു 
പരൽ തിരഞ്ഞെടുക്കു. അതു” ഒരു കുതിരവാല് രോമ 
ത്തില് കെട്ടണം. മുന്പു തയാറാക്കിയ പുരിതലായനി 
യില് മുങ്ങിയിരിക്ക തക്കവണ്ണം അതു ഒരു കണ്ണാടിക്ക 
മ്വിയില്നിന്നും കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുക. എന്നിട്ട്; ബിക്കര് 
അനക്കാതെ ഒരിടത്തു വയ്യൂണം. ദിവസം കഴിയുത്തോവം 
പ്പരല് വളനു വരുന്ന തായിക്കാണാം. ലായനിയില് നിന്നും 

നജൂലം ആവിയായിപ്പോകുമ്പോഠം അധികം വരുന്ന ലീനം 
൨ മലി]ല് പാറിപ്പിടിച്ചാണു” അത്തു" വളരുന്നത്, 

ബീക്റില് മറ൨൮ പരലുകംം ഉണ്ടായാല് അവധെ 
അപ്പോഴിപ്പോറം വാധിക്കളുയണംം. അല്ലെങ്കി അവയും കരടി! വളരുംംയും തന്മൂലം നാം വളത്തുന്ന പരലിന്റെറ 
വളപ്പ കുറയുകയും ചെയ്യും. പരല് പാത്രത്തില് തട്ടാരു 
സൂക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കില് അതിന്റെ ആകൃതിക്കു് കോട്ടം 
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വരുന്നു. ലായനി വറവംതോവം ക്രടുതല് പൃരിതലായനി 
ഒ ഴപ്പുകൊണ്ടിരിക്കണം. 

കി കതിരവാല് രോമത്തിനുപ 

കരം സാധാരണ തല് ഉപയോ 

ഗിച്ചാല് അതു” തുരിശിന്െറ പ്പ 
പ വത്തനംകൊണ്ടു എളുപ്പത്തില് 
പൊട്ടിപ്പോകും. ക്രടാതെ കുതിര 
വാല് രോമം പിരിയുകയഷോ കറ 

ങങകയോ ചെയ്യുകയും ഇല്പ. 

തുരിശിനു പഷരാ സ്റൂദികക്കാരം (൧1൬൩) ഉപയോ 

ഗിപ്പു്” ഇതേ പരിക്ഷണം ആവത്തിക്കുക, ആലത്തിന്െറ 

വലിയ പരല് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പരിക്ഷണങ്ങളില് പൂരി 

തലായനിക്കു പകരം അപൂരിതലായനി ഉപയോഗിച്ചാല് 

എന്തു സംഭവിക്കും എന്നു നോക്കുക. 

പ്രകൃതിയില് കാണുന്ന പരലുകാം, 

കൃത്രിമമായി തയാറാക്കാതെ തന്നെ പ്രകൃതിയില് 

പരത്രൂപമുള്ള പദാത്ഥങ്ങഠം കാണപ്പെടുന്നു. വരും 

(121൭20൩൭) വെങ്കല്ല” (422218), കല്പ്പ” (൪൯൦൨: പ) 

എന്നിവ പരലുകളായിത്തന്നെ പ്രകൃതിയില് സ്ഥിതി 

ചെയ്യുന്നു. ഇവയില് വഭ്കൂം കൂബുകളായോ സ്റ്കടികക്കാ 
രത്തെപ്പപോലെ അഷ്കപാശ്വ്ങളായോ, വെല്ല എഴ് 

പാഠ്പങ്ങളുകുു പ്രിസങ്ങളായും കല്ലുപ്പ് ക്ൂബുകളായും 

കംണപ്പെടുന്നു. 



ഷന് 
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 മരങ്ങറം വീണടിഞ്ഞു' മണ്ണിന്െറ മര്ദ്ദംകൊണ്ടും 
മറ൨വം ആദ്യം കല്ലരിയായും പിന്നീടു” ഗ്രാഫ്ൈറവ് 

എന്ന കാർബണായും പിന്നെയും അനേകായിരം കൊല്ല 
ങ്ങറം കഴിയുമ്പോഠം വര്ൂമായും തിരുന്നു എന്നാണു് 

. ശാസ്ര്രസിദ്ധാന്മം. ദ്രാവകാവസ്ഥ മിലുള്ള പാറ തഞ്ഞത്തു് 
വെങ്കല്ലായിത്തിരുന്നു. ഉപ്പുവെള്ളം കെട്ടിനിന്ന സ്ഥല 

 ്ങാം പിന്നിടു” കരയായിത്തീന്നിടത്താണു” ക ലുപ്ത കാണു 
പ്പെടുന്നത്. ടം 
പരലുകളില് ചൂടിനന്െറ പ്രവത്തനം. 

തുിശുപരലുകഠം പൊടിച്ചു ഒരു ടെസ്ട്ടൂബില് 

ഇടിട്ടു' ഒറ ദ്വാരമുള്ള. ഒരു കാക്കകൊണ്ടു' അതു” ഭദ്രമാ 
പ യടയ്യക്ക. ദ്വാരത്തില് ക്രടി ഒരു വളഞ്ഞു കണ്ണാടിക്കുഴല് 

കടത്തി അതു” പടത്തില് 

കാണുന്നതുപോലെ ഒരു 

സ്റ്റാന്റില് ഉറപ്പിക്കുക. 

കണ്ണാടിക്കുഴചിനന്െറ അ 

ററം മറെറാരു ടെസ്ട 

ബില് താ്ിയിട്ടു് തത 
ടെസ് ട്ടൂബ്ദ് പച്ചുവെള്ള. 
ത്തില് മുക്കി വയ്കുക. 

പരിക്ഷണക്കുഴലിലുള്ള 

തുരിതുപൊടിയെ ഒരു സ്സ 

രിട്ടുവിളുക്കു കൊണ്ടു” സാവ 

ധാനത്തില് കൂടാക്കുക. ടെ 
സ ട്ലൂബിന്െറ തഞത്ത 

ചിം..-ര്, ഭാഗങ്ങളില് നിറമില്ലാത്ത 



കൂ 

ഒരു ദ്രാവകത്തിന്െറ കണങ്ങറം പററിയിരിക്കുന്നതു 
കാണാം. വെള്ളത്തില് താ വച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണ 

ക്ഴഴലിലും നിറമില്ലാത്ത ഒരു ദ്രാവകം ശേഖരിക്കപ്പെ 

ടുന്നു. തുരിശിന്െറ നീലനിറം വെളുപ്പായി മാവന്നു. 
(ദ്രാവകം ടെസ് ല്ലൂബിന്െറ ചുടുള്ള ചുവട്ടിലേക്കു” ഒഴുകി * 

വിഴാതിരിയ്യച്ഛന്നതിനുവേണ്ടി അതിന്െറ വാവട്ടം അല്പം 
തനി സ്റ്റാന്റില് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ട 

താണു ). പരീക ശേഖരിക്കപ്പെട്ട ദ്രാവകം 
എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് അത്തു ജലം 

ആണെന്നു” മനസ്സിലാള്ഓം. ഈ ജലം തുരിശിന്െറ പര 

ലുകളില് അടങ്ങിയിരുന്നതാണു'. പരിക്ഷണക്കുഴലില് 

ശേഷിച്ച തുരിശു പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. അതിന്െറ 

നിറം മാത്രമല്ല, പരതരൂപവും നദ്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി 

കാണാം. അല്പം ജലം ഈ വെള്ള ത്തുരിശിത ഒഴിച്ചാല് 

അതിന്െറ നിറവും പരത രൂപവും വിണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു 

എന്നു മനസ്സിലാക്കാം, 

ഈ പരീക്ഷണത്തില് നിന്നും തുരിരിന്െറ പര 

ലില് ജലം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ജചമാണു' അതി 

നെറ പചരല്രൂപത്തിനും നിറത്തിനും കാരണമായിരിക്കു 

ന്നതെന്നുാം മനസ്സിലാക്കാം. 

പദാത്ഥങ്ങളുടെ പരലുകളില് അഭമ്ങിയീരിക്കുന്ന 

മലത്തിന്” പരരാധെള്ളും ലി: ൮ 0218191118410൩) 

ഏന്നു” പേരു പറയുന്നു, 



൧൭, 

പരല് ജലമുള്ള പദാത്ഥങ്ങംം 

തുരിശ്, സ്ൂടികക്കാരം (൧101൨), അലക്കുകാരം 

(800൩ 2220൭9) ഭേദി ഉപ്പു (13൩ 810) 

1, ഒ൩൦ദ്ധ്ണ 8210122069), അന്നഭേദി (൩66൩ ൩൧൮01... 

19110108 8211011209) മുതലായ പദാത്ഥങ്ങളില് പരല് 

ജലം അടരദിയിരിക്കുന്നു. ഈ ജലം വേരപെടുത്തുമ്പോഠം 

അവയുടെ പരല്രൂപം ന്റ പ്പടുന്നു. പരല്ജലം പോകു 

_മ്പോറം തൂരിമിന്െറ നീല യിറം വെളപ്പായിത്തീരുക 
യും കോബാഠാട്ട്” ഷ്ലോറൈഡിന്െറ ഇളം ലുവപ്പുനിറം 

നീലമായിത്തിരുകയും ചെയ്യം. 

എന്നാരു എല്ലാ പരരസാധനങ്ങളിലും ജലം അട 
ങ്ങിയിട്ടില്ല. അയഡിന്, ഗന്ധകം, കറിയുപ്പു, വെടി 
യപ്പ് മുതലായവയില് പരല്ജലം ഇല്ല, 

വരലുകളീല് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലത്തിന്െറ 

ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുന മാര്ഗ്ഗം, 

ഒരു ശുദ്ധമായ ദ്രൂസിബിളും അതിന്െറ മൂടിയും 
ചേന്നുള്ള തൂക്കം സൂക്ഷ്മായി കണ്ടുപിടിക്കും. അനന്തരം 
അതില് കുറപ്പു് തുരിശുപൊടി ഇട്ടിട്ട്” വീണ്ടും തുക്കം 
കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നീട്ട്, ഒതു” ഒരു ത്രിപാദിയുടെ 
മുകളില്വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്ധിവലയുടെ മീതെവച്ഛു” സ്ീരിട്ട് 
വിളക്കുകൊണ്ടു” ചൂടാക്കുക, ആവി പോകുന്നതിനു" ഇടം 
വേണമെന്നുമമ തിനാല് മൂരയുടെ മുടി നല്ലവണ്ണം ചേത്ത 
ടയ്കരതു, തുരിശില് നിന്നും ജലം മുഴുവന് വേര്പെട്ട 
ഏന്നു ബോഭ്്കുമാകുമ്ോഠം ക്രൂസിബിറം മൂടിയോടുക്രടി 
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ഒരു, ശേ?ഷകത്തില് (1768100201) വച്ചു് തനുപ്പിക്കുക. 
വെളിയില് വെച്ച തണ്ടപ്പിച്ചാരു വായുവിലുള്ള ഈപ്പ്ം 

അതില് കടന്നുക്രടും. എന്നാല് ശോഷകത്തിലെ വായു 

വില് ഈര്പ്പം ഇല്ല, ആ പത്ര 

. ത്തിന്െറ അടിയില് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള. 

ഗാഡ്ഥമായ സത ഫുറിക് ആസിഡ് 

അതിലെ വായുവിലുള്ള ജലാംശം 

മുഴുവന് വലിച്ചെടുത്തിരിക്കും,. 

ക്രുസിബിറം തണുത്തശേഷം മുട 

യോടുക്രടി .വിണ്ടും തൂക്കിനോക്കുക. 

മരിക്കല് ക്രടി കമ്പിവലയുടെ മീതെ 

വ്യു തണുപ്പിച്ച് തുക്കിനോക്കിയാല് അതേ തുക്കം 

തന്നെ കിട്ടുന്നുവെങ്കില് തുരിശിലുള്ള ജലം മുഴുവ൯ 

പോയി എന്നു കരുതാം. 

ഈ തൂക്കങ്ങളില് നിന്നും തുരിശില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള. 

പരല് വെക്ളുത്തിനെറ ശതമാനം താഴൊിക്കാണുംപ്രകാരം 

കണക്കാക്കാംം 

മുശയും മുടിയും ചേന്ന തൂക്കം ടം ശഗ്രാം. 

മൂശ, മുടി, തരിശ് ഇവയുടെ രൂക്കം  7ഗഗ0൦. 

ൃടാക്കിത്തണുപ്പിച്ചമേഷമുള്ള തൂക്കം ട ഗ്രാം. 

തൂരിശിന്െറ തൂക്കം ടട (0 -- മ)ഗ്രാം. 

പരല്വെള്ളത്തിനെറ തൂക്കം ടാ (0 -- ഗ്രാം. 

(0-- 00100 
[ന ണിയ 

ി (4) ന് 1റുറഗ്ലാം തൂരിശിലുള്ള. വെള്ളം 



ഗു് 

ആര്ദ്രിഭാവവും ചരിചുണ്ണനവം. 

(നലസ്ടടംയംട 9൩0. 10753൦6൩൦6) 

ആര്ദ്രിഭാവം, 

ഒരു ചെറീയ കഷണം മുണങ്ങിയ കാത്സ്യംക്ലോ 
റൈഡ് ഒരു വാല്'ഗ്ലാസ്സ്റില്വെച്ചു വായുവില് തുറന്നു 

വെയ്മ്ഛക. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞൂനോക്കുമ്പോഠം അത്ത് 
ഒരു ദ്രാവകമായിരിക്കുന്നതു കാണാം. കാത്സ്യംക്ലോറൈഡ് 
അന്തരീക്ഷവായുവിലുള്ളു ഇപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് അതില് 
ലയിച്ച് ലായനിയുണ്ടായതാണു' പ്രസ്തുത ദ്രാവകം. 

വായുവില്നിന്നും ഈവപ്പും വലിച്ചെടുത്തു ലായനി 
ആയിത്തീരുന്ന പദാത്ഥങ്ങറംക്ക് ആര്ദ്രീഭാവവസ്ത്ുക്കഠം 
(2611 സ10ദബേ% ദധാ59൩08) എന്നു പേരു പറയുന്നു. 
ഈ മാററത്തിനു” ആര്ദ്രീദാവം (10614ധ൦806206) എന്നു 
പറയുന്നു. 

കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, 
പൊട്ടാസം കാ൪ബണേറവ്, സോഡിയം ഗൈടേറവ്, 
കാസ്റ്റികസോഡ, കാസ്റ്റിക് പൊട്ടാസ് ഇവ ആര്ദ്രീഓപ 
വസ്ത്ുക്കളാകുന്നു. 

പരിചുണ്ണനം 

ഒരു വാച്ച'ഗ്ലാസ്സില് ശുദ്ധമായ അലക്കുകാരത്തി 
ന്െറ പരലുകഠം വസ്ത്്ഛുക. ഒന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് 
പരിശോധിച്ചാല് അവയുടെ പരതരൂപം നഷ്ടപ്പെട്ട് 
കട്ടിപിടിച്ച പൊടിയായിത്തിന്നിരിക്കുന്നതു കാണാം, 
അലക്കുകാധത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പരല്ജപം നഷ്ടപ്പെടു 
ന്നതുകൊണ്ടാണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുനത്തു്, 
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വായുവില് തുറന്നുവ ച്ചിരുന്നാല് പരല്ജലം വായു 

വിലേയ്യ്ഛ വിട്ടുകൊടുത്തു” പൊടിയായിത്തീരുന്ന പദാത്വഥ 

അഠംക്കു് പചരിചുണ്ണനസാധനങ്ങംം ( 121068 

82083൨0638) എന്നു പറയുന്നു. ഈ മാററത്തിനു് പര] 

കൃണ്ണനം (1221016806200) എന്നു പേര്. 

അലക്കുകാരം, സ്തൂടികക്കാരം സോഡിയം സറഹം 

ഫേറവ മുതലായവ പരിചുണ്ണനസാധനങ്ങളാണു”. 

ചോദ്യയങ്ങഠം. 

1, ലായിനില്നിന്നു” നല്ല പരലുകഠം ഉണ്ടാകുനാതി 

നുള്ള സാഹചയ്യങ്ങം ഏവ $ 

ഉ, ഒരു അപുരിതലായനി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തില് 
ഒഴിച്ചു” വായുവില് തുറന്നുവെച്ചിരുന്നാല് അതില് 

പരലുകഠം ഉണ്ടാകുന്നതു്” എപ്പോം ₹ 

9. ഒരു വലിയ തുരിശു പരല് ഉണ്ടാക്കുന്നു മാര്ഗ്ഗം വിവ 
രിക്കുക. 

സ. 

4, പരല്ജലം എന്നാല് എത്തു? ? 

6. താഴെപ്പുറയുന്നവയ്ക൦ ഈരണ്ടുഭാഹരണ€6ം എഴുതുക, 

(൭) പരല്ജലം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദാത്ഥങ്ങഠം, 

(൪) പരതജലം യഷ്ടപ്പെടുന്വോഠം നിറംമാ൨നാ 
വസ്തുക്ക0ം. 

(0) പരതജലം അടങ്ജിയിട്ടിലലനതേ പരലൂകഠം, 

(0) ആര്ദ്രീഭാവവസ്തുക്കഠം (6) പരിചുഴ്ണുനസാധ 
നങ്ങറം, 



അദ്ധ്യായം 4. 

സ്വേദനം (101511130൩) 
കി 
ച് 

ഒരു ലായനിയില്നിന്നും ലീനം പരലുകളായോ 

അല്ലാതേയോ വേര്തിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള. മാഗ്ലംബാഷ്ണീ 
കരണം തആആണെന്നു” കഴിഞ്ഞ അഭ്ഥ യത്തില് കണ്ടുവല്ലോ. 

ലായനി വററിയ്യചുമ്പോഠം, ലായകം ആവിയായി നിക്സുമി 

ക്കുകയാണു” ചെയ്യുന്നതു്”. ഈ ആവിയെ ഏതെങ്കിലും 
മാഗ്രത്തില് തണ്ടപ്പിച്ചാല് നമുക്കു ശുദ്ധമായ ലായകം 

ലഭിക്കും. 

ഒരു ലായനിയെ, അഥവാ, ഏതെങ്കിലും മിശ്രിത 
ത്തെ തപിപ്പിക്കുഃമ്പാറം നിഗ്ഗുമിക്കുന്ന ആവിയെ തണു 
പ്പിച്ചു ദ്രാവകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിയയ്ക്ക് സ്വേദനം എന്നു” 
പേരു പറയുന്നു. 

(1) വാലുക ൭പയോഗിച്ചു വാറവന്നവിധം, 

ഒരു വാലുകയില് (146011) ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിച്ചും 

അടപ്പു ചിതൃത്തിര കാണില്പിട്ടള്ളതുപോലെ ഒരു 

സ്റ്റാന്റില് ഉറപ്പിക്കുക. ഉപ്പുവെള്ളത്തില് കുറപ്പു” കാട്ട 
കഷണങ്ങഠം ഇട്ടിരി 

ക്കേണ്ടതാണ്”. തിള 

യ്യൃലിനെ ക്രമപ്പെടു 

ത്തന്നതിനു ഇതു” സ 

ഹായിക്കും. ഒരുസ്സസി 

ിം നം 

ടനം 
ടം. കി 

രിട്ടവ്ളക്ക് ഉപയോ 

ചിതം, ഗീച്ഛ് വാലൂക ചൂടു 
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ക്ക. ഉപ്പുവെള്ള. തിളയ്മ്മ്വോറം ജലം വാലുകയുടെ 
അററത്തുനിന്നും ഇററിറ൨ വിഴുന്നതു കാണാം. ആദ്യം 

വരുന്ന കുറച്ചു ദ്രാവകം ഉപേക്ഷിക്കുക, വാലുകയുടെ 

ഉള്ളില് ഉണ്ടായിരിക്കാവുന്ന മാലീന്യയങ്ങറം ഇതില് കല 

ന്നിരിക്കുമെന്നു്ള താണു” കാരണം. വാററിക്കിട്ടുന്ന ദ്ര 

വകം മേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫ്മഓാസ്ത്ം വാലുകയുടെ 

വാലു” അകത്തായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വച്ചിട്ട് അതിന്െറ 

മുകളില് പച്ചവെള്ളം വീ ിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഫ് 
സ്ത്രില് കുറച്ചു. ദ്രാവകം ശേഖരിക്കച്ചെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് 

സ്റ്റിരിട്ടവിളക്ക ണച്ചിട്ട് ഫ് ളാസ്ധ് തണുക്കാന് അനുവദി 

ക്കുക. അനന്തരം അതിലുള്ള. ദ്രാവകം എടുത്തു പരിശോ 

ധിച്ചുനോക്കിയാല് അതു” ശുദ്ധാജലമാണെന്നു് ബോദ്വയ 
മാകും. (നിറവും മണവും രുചിയും ഇള. 100൦0..ല് 

തിളയ്മുന്നു, സാന്ദ്രത 1 ഗ്രാം 1ഘ.സെ) . 

ഇവിടെ, സ്വേദീകൃതദ്രാവകത്തില് നട1൦)യം 

തൊരു ലീനവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

(2) ഡിസ്റ്റീലിംഗ* ഫ് ളാസ് കും ലിബിഗു൦ സാന്ദ്ര കാരിയും 

ഉപയോഗിച്ചു വാറവന്നു മാഗ്ശും. 

പ്രയോഗശാലയിലെ ഡിസ്റ്റിലിംഗു ഫ മാസ്ക്, 

ഉരുണ്ട ചുവടും ഒരു പാഴ്വക്കുഴചും ഉള്ള ഒരു കണ്ണാടിപ്പാ 

തൂമാകുന്നു. ലീബിഗു” സാദ്ദ്രകാരി (14601 00൩0൦൩89) 

തുൂളൂരില് നെടുകെ ഒരു കുഴലും അതിനെ പൊതിഞ്ഞു" 

വണ്ണമമ്മ ഒരു കുഴ്ലും ഉള്ള ഉപകരണമാകന്നു വണ്ണമമ്ള. 

കഴലിനെറ രണ്ടററത്തും മാരേ; പാര്വക്കുഴല് ഉണ്ടു്, 
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അവ രന്ദും കഴലിനെറ ജഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ്ട് 

ഘടിപ്പിച്ചിട്ടള്ളത്ു. 

ഡിസ്റ്റിലിംഗു' ഫ്ളാസ്ത്രില് പകുതിയോളം ഉപ്പ 

വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതില് കുറച്ചു” ഓട്ടുകഷണങ്ങളും ഇട്ട് 

[് 

| 
) [ 1] 

ൽ 

] 

1) 

ച: 

ചിത്രത്തില് കാണി പ്പിട്ടളള തുപോലെ സ്റ്റാന്റില് ഉറപ്പ 
ചവിട്ട്, അതിന്െറ പാശ്വക്കഴലിനോട” ലീബിശു"” സാന്ദ്ര 
കാരി ഘടിപ്പിക്കുക. അനന്തരം ഫ്ളാസ്ത് ഒരു സ്ററിരി 
ടവിളക്കുകൊണ്ടു' ചൂടാക്കുക. സാന്ദ്രകാരി ചരിഞ്ഞിരി 
ക്കണം. അതിന്െറ കീഴററത്തുള്ള കഴല് അധോമുഖ 

മായും മുകളിലുള്ള കുഴല് ഉദ്ധ്വമുഖമായും ഇരിക്കേണ്ട 
താണു”. താഴത്തെ കഴ്ലില്ക്രടി പച്ചവെള്ളം വലിയ 
കുഴ്ലിലേയ്യച്ച കടത്തി മുകളിലത്തെ കുഴലില്ക്രടി പെളി 
യിലേയ്യ പ്രവഫിപ്പിച്പുകൊണ്ടിരി൧ണെം. ഈ അവ 
സരത്തില് സാന്ദ്രകാരിയുടെ വലിയ കഴല് എപ്പോഴും 
വെള്ളുംകൊന്ടു നിറഞ്ഞിരിക്ളും, ഫു ഓസ്ത്ിലുള്ള. പ്പ 
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വെള്ളം തിളപ്പുയരുന്ന ആവി സാന്ദ്രകാരിയുടെ ഉള്ളി 
ലുള്ള കുഴലില് ക്രടി സഞ്ചരിയ്ക്ഛുന്വോറം തഞുത്തു" ദ്രാവക 
മായിത്തിരുന്നു. മുന്പരീക്ഷണത്തില് പറഞ്ഞതുപോലെ 
ആദ്യം വരുന്ന കുറച്ചു നീരം ഉപേക്ഷിക്കുക: അനന്തരം 
ചെറിയ കഴ്ലിന്െറ അററത്തു” ഒരു ഫ്ഓാസ്ത്ര വച്ചു” 
നീരം അതില് ശേഖരിക്കുക, സാന്ദ്രകാരിയുടെ അടിയില് 
നിന്നും മുകളിലോട്ട്” ജലം പ്രവഫിക്കുന്നതുകൊണ്ടു' അതി 

നെറ കീഴററം എപ്പോഴും തണ്ഞത്തുതന്നെ ഇരിക്കും. ജലം 
മുകളിലോട്ടു സഞ്ചരിക്കും തോറ൨ം ആവികൊണ്ടു , ൧ൃടായി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു മുകളിലത്തെ കുഴലില് 

കരടി വെളിയില് വരുന്ന ജലം ചുടുള്ള തായിരിക്കും. താഴ 

ത്തെ അററം എപ്പ്പോഴും തഞ്ഞത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു” 

അവിടെവപ്പ്” ആവി പുണ്ണമായി” തനുക്കുമെന്നു്ളത്തു് 
നിശ്ചയമാണ്ട'. 

ഇവിടെയും സ്വേദീകൃത്ദ്രാവകം ശുദ്ധജലമാണെന്നു' 

പരിശോധി പച്പറിയാം. 

ചെമ്പുകൊണ്ടു മ്മ വലിയ റെട്ടോര്ട്ടില് മദ്യം വാറവ 

സ്വോ൦ം, വലിയ വീപ്പയില് വളച്ചിട്ടിട്ടുക കഴലില്ക്രടി 

ആവികടത്തി വിടുന്നു. വീപ്പയില് വെള്ളം നിറച്ചാണു' 

ആവി തഞുപ്പിക്കുന്നതു”. 

പ്രകൃതിയില് വന്തോതില് നടക്കുത്ത ഒരു സ്വേദ 

നമാണു” മഴ. പ്രകൃതിയുടെ ഡിസ്റ്റിലിംഗു ഫ് ള:സ്നം 

ജലാശയങ്ങളും ഓഷകം (വിളക്കു) സുയ്യനും, സ്വന്ദ്രകാരി 

അന്തരിക്ഷവും ആകുന്നു, സൂഴ്കയനെറ ചൂടുകൊണ്ട് ജലാ 
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ശയങ്ങളില് നിന്നും ഉ യരുനന ആധി) അന്തരിക്ഷത്തില് 

വെച്ചു തണുത്തു" മഴയായിത്തീരുന്നു. സാന്ദ്രകാരിയി 

ലു അഴുക്കുകംം കലന്നിരിക്കാമെന്നുളള തൂകൊണ്ടു് 

ആഭഴ്യം വരുന്ന ദ്രാവകം കാച്പു കളയുന്നതുപോലെ, 

മഴവെള്ളം മേഖരിക്കമമ്ചാറം ആദത്തെ മഴ്പെയ്തുണ്ടാ 

കുന്ന ജലത്തില് അന്തരിക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിയും രോഗാ 

അുക്കളും കാണുമെന്നുള്ളുതിനാല് അതു” ശേങ്രിക്കു 

ന്നില്ല. ശുദ്ധമായ മഴ്വെത്കും ശേഖരിക്കുന്നതിന് മഴ, 

ക്കാലത്തു” ഒന്നു രണ്ടു മഴപെയ്ത് അന്തരീക്ഷം ശ്രദ്ധമായ 

ശേഷം തുറസ്സായ സ്ഥലത്തു ഒരു മുക്കാലിയുടെ മുകളില് 

ഒയ കലം വച്ചു” അതില് പിഴുന്ന വെള്ളം എടുക്കുകയാ 
ണുരധേണ്ടതു്. മഴവെള്ള ത്തില് അന്തരിക്ഷവായുവിലുള്ള, 

ഓക്സിജന്, കാരബണ്ഡയോള്കൈഡു മുതലായ വാതക 

ഞം അല്ലം ലയിച്ചിരിക്കും. അല്ലാതെ മറ൨ മാലിന്യ 

അ്ങാം ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

ചോദ്യയങ്ങം. 

1, ഒരെ ലായിനിയില് നീന്നും ശുദ്ധമായ ലായകം എടു 

ക്കുന്നതിനുക്ള മാര്ഗ്ഗം ഏന്തു" ? 

2. വാറരമ്പാംം ലായിനിയില് ഓട്ടുകഷണങ്ങഠം ഇടു 

ന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്തു ? 

3. ലീബിശഗു സാന്ദ്രകാരിയില് ജലം എങ്ങനെ പ്രവഹി 

പ്പിക്കുന്ന ? അതുകൊണ്ടുമ്ള പ്രയോജനം എന്തു് ? 

4. മഴയെ പ്രയോഗശാലയിലെ സ്വേദനവുമായി താര 

തമൃപ്പെഴുത്തുകം, 



അഭ്ധ്യായം 9. 

ശുഭ്ധപചദാത്ഥങ്ങളും മിശ്രിതങ്ങളും. 

(1722൦ ടധാദ(ദ൩ഠഠദ ൩0 1127൦5) 

അല്പം സ്വണ്ണം രാകിയ പൊടി എടുത്തു സൂക്ഷിച്ചു, 
നോക്കിയാല് എല്ലാ അംശങ്ങളും നിറത്തിലും തിളക്ക. 

ത്തില്യം ഒരുപോലെതന്നെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ. 

അല്പം ഗന്ധകപ്പ്യൊടി എടത്തു പരിശോധിക്കുക. എല്ലാ 
അംശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരേ ഗുണത്തോടുക്രട! സ്ഥിതി 
ചെയ്യന്നു എന്നു മനുസ്ത്സിലാക്കാം. പഞ്ചസാര, തുരിത്തു് 

മുതലായവയും ഇപവറ്പുകാരംതന്നെ ഛുന്നും കാണാം. 

മുററത്തുമ്ള മുണങ്ങിയ മണ്ണ് അല്ലം എടുത്തു് പരി 

ശോധിക്കുകം അതില് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ചില തരി 

കളും, കരപ്പനനിറമുക്മ. അംശങ്ങളും തിങ്ങുന്ന ഭാഗങ്ങളും 

മറ൨ം കാണ്ടമം. മണ്ണിന് ഗന്ധകത്തെപ്പോലെയോ 

പഞ്ചസാരധെപ്പോലെയോ തരികഠംക്ക് മരു ഐക 

രൂപ്യം കാഞണുന്നല്ല. 

ഒരു പദാത്ഥത്തിന്െറ ഏററവും ചെറിയ അംശ: 

ത്തിനു തന്മാത്ര എന്നു പേയ പറയും. സ്വണ്ണം,ഗന്ധകം. 

പഞ്ചസാം. തുരിശ്ത് മുതലായവയെ തന്മാത്ൂരകഠംക്കു 

ഐകരുപ്യ്യം മുണ്ടു. മറെറാരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല്, 

അവ ഏകാത്മകമാണ്ട്. എന്നാല് മണ്ണിന്െറ തന്മാത്ര. 

കുറംക്ഷക് ഐകരൂപ്യം ഇല്ല. അതായതു്, ത്തത്” ഭിന്നാ. 

ത്മകമാകുന്നു. 
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ഏകാത്മകമായ ൭൭: പദാത്ഥത്തിന്ു” ശുദ്പദാത്ഥം- 

ഏന്നു പായുന്നു. 

ഉദാഖധര:--സ്വണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പു”, ഇരുമ്പു. 

കരി ഗന്ധകം. അയിഡിന, കറിയുപ്പ് , തുരിശു”, വെട; 

യപ്പ്, പഞ്ചസാര മുതലായവ. 

ഭിന്നാത്മകമായ ഒരു പദാത്ഥത്തെ മിത്രിതം ഹന്ന 

പറയുന്നു. മിത്രിതങ്ങാം മിക്കപ്പോഴും കലര്പ്പാണെന്നു് 

വെവതെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ലായനിയില് 

ഒരു ലായകവും ലീനവുംക്രടി കലന്നിരിക്കുന്നതു കാണാന് 

നിവൃത്തിയില്ല. ഏങ്കിലും ഉ പ്പ്, പ്പായിട്ടതന്നെ വ 

കത്തില് സ്ഥിതിചെയ്യ്കുന്നുവെന്നു'” അതിന്െറ രച 

കൊണ്ടുതന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ലായനകളെല്ലാം മിത്രി 

തങ്ങളാണു . കടയുപ്പു് ഒരു മിശ്രിതമാണ്. അതില് 

ശുദ്ധമായ കറിയുപ്പിനു പുറമെ മണ്ണ്, ചെളി, മഗ്നീഷ്യം 

ക്ലോറൈഡു , കാത്സ്യം ക്ലോറൈഡ് മുതലായവ കലന്നി 

രിക്കുന്നു: 

മൂലകങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും (181൩0248 ഠി 00൩00206) 
മൂലകം (111 ൩ബ) 

അറിയപ്പെടിട്ടള്ള യാതൊരു മാഗ്ഗത്താലും ഇന്നു 

വരെ മറ൨ ലഘുപദാത്ഥങ്ങമാക്കി വിയോജിപ്പിയ്യ്ഛാന് 

കഴിഞ്ഞിട്ട ല്ലാത്ത ൭ ശുദ്ധപദാത്ഥത്തിനു് മുലകം 

എന്ന് പേരു പറയുന്നു. 
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സ്വണ്ണം, വെള്ളി, ഇരുമ്പു”, രസം, ഗന്ധകം; കരി, 
ഫോസ് ഫാസ്, അയിഡിന്, ഖാക്സിജന്, ടനൈടജന്൯ 
മുതലായി 91 മൂലകങ്ങറം ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട 

ട്ടണ്ടു'. 
സംയുക്യം ( 00൬൬02൩0. 

രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങഠം സംയോജിച്ചു 

ണ്ടായിട്ടുളള ഒരു ശുദ്ധപദാത്ഥത്തിന്ന് സംയുക്തം എന്നു 

വേയ പ്പറയുന്ന. 

ഉ ദാഷ്ധര ണം. ---- 

തുരിശു” (ചെമ്പു, ഗന്ധകം, കാഷ്ണിജന് ഇവ ചേ 

നനുണ്ടായിട്ടുള്ളത്തു് .) 

ജലം (മാക്ലിജന്, ഫൈഡ് റജന്.... ... ....) 

പഞ്ചസാര (കാര്ബണ്, ഫൈഡ്റജന് മാഷി 

ലോഹങ്ങളും അലോഫങ്ങളും (161 ൭൮0 (0൩൩) 

മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെന്നും അലോഫങ്ങളെന്നും 

രണ്ടായ! തരംതിരിക്കാം, 

പ്ലാറഠറിനം, സ്വണ്ണം, വെക്ളി, ചെമ്പു, ഇരുമ്പു; 

രസം പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം മുതലായവ ലോഫങ്ങളും 

ഗന്ധകം, കരി, ഫോസ്ഫറസ്, അയഡിന്, ബ്ര്യോമി൯, 

ക്ലോറിന്, ഓക്സിജന്, നൈടജന് മുതലായവ അലോഹ 

ങളും ആകുന്നു. ച 
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ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വൃത്യാസങ്ങറം,. 

ലോഹങ്ങം, അലോഹങ്ങം. 
ഗ് റി 

ലചോഹങ്ങഠംക്കുള്ള തിള.൭. 
1, ലോഫ്പ്രഭയുണ്ടു”. മില്ല. 

8. സാന്ദ്രത മിക്കവാറവം കട । സാന്ദ്രത മീക്കവാവം കറ 

തലായിരിക്കും. വാണു. 

3ം രസം ഒഴികെയുള്ള ലോഹ । മുന്ന അവസ്ഥയിലും സ്ഥി 
ങ്ങളെല്ലാം ഖരസാധനങ്ങളാണ്. തിചെയ്യുന്നു. 

4. അടിച്ചുപരത്താവുന്നതും ക, അതു സാദ്ധ്യമല്ല ; പൊടി 
മ്പിയാക്കാവുനാതുമാണ്ട്. ഞ്ഞുപോകും. 

_ 5. ചുടിനേയും വിദ്യൂച്ഛക്തിയേ। അപ്രകാരം സംനയിക്കന്ി 
യൂം എളുപ്പത്തില് സംനയിക്കുന്നു. ല്ല. 

6. ബേസിക് ആക്സരയിഡുകളെ। അസീഡിക്ക? ആക്രൈഡുക 
ഉണ്ടാക്കുന്നു. ളെ ഉല്ലദദിപ്പിക്കുന്നു. 

1] 

മു ഭെഹഡ്യജനോഴു സംയോ ഫൈ, ഡു ജദനാട$ സംയ 
ജിച്ചു' അസ്ഥിരസംയുക്തങദഠം ഉ ജിച്ചു” സ്ഥീരസംയുക്തങ്ങളെ 
ണ്മാകുന്നു. ഉത് പാദിപ്പിക്കുന്നു. 

മിശ്രിതങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും (111൩63 ഒ൩0 മ്മാഠ൩൩08) 

കുറച്ഛൂ ഗന്ധകലപ്പപാടി എടുത്തു് അ:മിനെറ ഗുണ 
അങറം പരിശോധ ക്കുക. അതിന്െറ പ്രധാനപ്പെട്ട ണ്ടു 
ഗുണങ്ങറം ഓാമ്മയ,ത വയ്മൂഷ. 

(1) മഞ്ഞനിറം. (2) അതു” കാര്ബണ് ബൈ 
സറംഫൈഡല് ലയിക്കുന്നു എന്നക്കൂത്ര'. 
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കാച്ച ഇരുമ്പുപൊടി എടുത്തു” പരിക്ഷണംകൊണ്ടു” 
താഴെപ്പറയുന്ന മണ്ടു ഗുണങ്ങറം മനസ്സിലാക്കുക. 

(1) അതിനെ കാന്തം ആകഷിക്കുന്നു. (2) ഒരു 
പഠിക്ഷണക്കുഴലില് കുറച്ചു ഇരുമ്പുപപൊടി ഇട്ടി” അതില് 

അല്പം വെള്ളം ചേത്ത ഫൈഡ് റോക്കോറിക് ആസി 

ഡ കുഴിക്കുമ്വോഠം, ജ്വാലയില് കാണിച്ചാല് കത്തുന്ന 

: ഥൈഡ്രജന് ' എന്ന വാതകം. പുറപ്പെടുന്നു. 

കറപ്പ തുരുമ്പുപൊടിയും കറച്ഛൂ ഗന്ധകപ്പ്യൊടിയും 

ക്രടി, ക്ര! ഇളക്കുക. അവ ഏതനുപാതമ്മിലും ചേക്കാം. 

ശ്രട! ഇളക്കുമ്വോഠം യാതൊരു താപവ കാരവും മഉൃണ്ടാകു 

ന്നില്ല. ഇതു്, ഇരുമ്പിനേറയും ഗന്ധകത്തിനേറയും ഒരു 

മിത്രിതമാണ്ഞ്. ഈ മിശ്രിതത്തില് ജരുമ്പപൊടിയും 

ഗന്ധകപ്പ്യൊടിയും പ്രത്യേകം സ്ഥിതിചെയ്യന്നതു 

കാണാം. അതായതു” അതു ഭിന്നാത്മകമാകുന്നു. പറീക്ഷ 

ണംമുലം ഈ മിശ്രിതത്തിനു” ഇരമ്പിനേറയും ഗന്ധക 
ത്തിധ൯റയും തുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെസ്ധം മന്യ ല്വാക്കാം. 

ഒയ കാന്തം ഉപയോഗിച്ചു” മിശ്ര തത്തില് നിന്നും ഇരവു 

മുഴുച൯ വേര്തിരിച്ചെടുക്കുക യും ച്വെയ്യാം. 

7 ഗ്രാം ശുദ്ധമായ ജരുമ്പുപൊടിയും ൪ ഗ്രാം ഗന്ധ 

കപ്പ്യൊടിയുംക്രടി കലത്ത। ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മിശ്രിതം ഒരു 

ടെസ് പ്ലൂബില് ഇട്ട - സ്റ്റിരിറവവിളക്കിനെറ ജ്വാലയില് 

കാണിപ്പു കൃഭാക്കുക. ചുവട്ടില് ഒരു പ്രുകാശം തുടങ്ങി 

മുകളിലേക്കു വ്യംപിക്കുന്നതു കാണാം ഇതില് നിന്നും 

മിശ്രിതത്തില് അത്യധികമായ ചൂടു ണ്ടാകുന്നു ഏന്നു മന 
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സ്ത്രിലാക്കാം. പിനീട്ട” പരീക്ഷണക്കുഴല് തഞെത്തിട്ടു 

അതിലുമ്മു പദാത്ഥം ഡെളിക്കെടുത്തു്” പരിശോധിച്ചു 

നോക്കുക. ഇരുഖോം, ഗന്ധകമോ പ്രത്ചേകം കാണാ൯ 

സാധിക്കുന്നില്ല. അതായതു”, അതു് ഏകാത്മകമാണ്ഞ്. 

ഈ പദാത്ഥം അല്ലം എടുത്തു” കാ൪ബൺണ് ബൈസറം 

ി െഫ്യില് ലയിപ്പിച്ചുനോകടക തത ന്ന ലയിക്കു 

ന്നില്ല. ഒര കാന്തം ൭ പ്പദാത്ഥത്തിനെറ മുകളില് 

കൊണ്ടു ന്നാല് അതു” ആകഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുടെ 

 സല്ലൂബില് അതു” അല്ലം ലട്ട് , അതില് വെള്ളം ചേത്ത 

ഫൈഡ് റാക്സനോറിക് ആസിഡ് കഴിക്കുക, അപ്പ്യോഠം 

 ഫൈഡ റജനു പകരം പിഞ്ഞു മുട്ടയുടെ ഗന്ധം തുള്ള 

ഫൈഡ് റജന് സാംഫൈഡ് ഏന്ന വാതകം പുറപ്പെ 

ടന്നു. 

ഈ പീക്ഷണങ്ങള।ല് നിന്നും, ടെസ് പ്ലൂബിലുണ്ടായ 

പടാത്ഥത്തിനു” ഇരുമ്പിനേറയാ ഗന്ധകത്ത,ന്േറയോ 

ഗുണങ്ങള തന ന്നും പ്ൃത്യസ്ഥമായ ഗുനകങ്ടമാണ്ടള്ള തര് 

എന്ന മനസ്സിലാക്കാം. അതായതു ; ഇരുമ്പും ഗന്ധകവും 

ക്രടിച്ചേന്ന ൭൪ നതൃതനപദാത്ഥം ഉണ്ടായതാണു . തത് 

170൩ ഭയിനവഠ൦ എന്നിസംയുക്തമാണ്ഞ്. മിശ്രിതത്തില് 

നിന്നും കാന്തം കൊണ്ടു ഇരുമ്പിമെ വേരതിരിച്ചുതുപോ 

ലെ 1720൩ ടയി്ലറി൦-ല്നിന്നും ഇരുമ്മിനെ പവേര്തിരി 

ച്ചെടുക്കാ൯ സാധിക്കുകയില്ല. 

മേല്വിവര ച്ച വസ്തുതകളില് നിന്നും മിശ്രിതങ്ങഠം 

ന ക്കും സ്യുക്തങ്ങറം:ഒം തമ്മില് താഴിപ്പുറയുന്ന വൃത്ച്യാ 

സ്ദോം ഉണ്ടു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 
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മിശ്ര്തം സംയുക്തം 

1, ഭിന്നാത്മകം( 11699106൩൦- എകുത്മകം ( 110൩0മ്- 
08) ആകുന്ന. ൬൦018 ) ആകുന്നു, 

2. മീശ്രിതത്തിന്െറ ഘടകങ്ങറം | ഘടകങ്ങഠം ഒരു നിശ്ചീത 
അനുപാതത്തിലേ ചെരുക 

യുള്ളൂ. 
ഏതനുപാതത്തിലും  ചരുന്നു* 

റം ഘടകങ്ങഠം തമ്മില് പേരു ഘടകങ്ങറം തമ്മില് ചേരു 
ടമ്പാറം ചുട്, വെളിച്ചം മുത 

ലായ ഈജ്ജങ്ങളുടെ പ്രവ 
ത്ത ത്തനം ഉണ്ടു”. 

മ്പോറം യാതൊരു താപവികാ 

4, ഒരു മിശ്രിതത്തിനു” അതിന്െറ | ഘടകങ്ങളുദടതില് നിന്നു” ഭി' 
ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്: | ന്നമായ ഗ്ുണങ്ങഠം ഉണ്ടു്. 

5, തിക മാ൪ഗ്ഗങ്ങളാല് ഘടക 
ങ്ങളെ ൦ രിയ 

രാസമാര്ഗ്ശുങ്ങളാല് മാത്ര. 
മേ ഫടകങ്ങളെ വേര്തിരി 

രവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

ക്കാന് സാധിക്കയുള്ളൂ. 

പോട്ലൃങ്ങഠം. 

1, ശ്ുദ്ധപദാത്ഥങ്ങളുടേയും മിശ്രിതങ്ങളുടേയും ല ക്ഷണ. 
ങ്ങം എവ? 

മം മൂലകം എന്നാല് ഏന്തു”? നാലു മൂലകങ്ങളുടെ പ്ചേ 
രെഴ്തുക. 

3, സംയുക്തം എന്നാല് എത്തു? ? നാലു സംയുക്തങ്ങ 
ളുടെ ചേരെഴുതുക, 

4. ലോഫങ്ങഠംക്കും അലോഹങ്ങറംക്കും തമ്മിലുള്ള വൃ 
ത്യാസങ്ങഥം ഏവ ? 

൭. മിശ്രിതങ്ങളും സംയുക്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തൃത്ൃയഠസ 
ങ്ങം ഏവ? 



അദ്ധ്യായം 0. 

മിശ്രിതങ്ങളെ വേര്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള 

മാഗ്ശങ്ങം, 

പ്രകൃതിയില് നിന്നും മിക്ക പടാത്ഥങ്ങളും മിശ്രിത: 

മായിട്ടാണട” ലഭിയ്മച്ഛന്നതു”. അവയില് നിന്നും ശുദ്ധപദാ 
ത്ഥങ്ങറം വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്നതു” ശ്രമകരമായ ഒരു ജോ 

ലിയാണ്ട്. ഈ അഭ്ധ്യായത്തില് മിശ്രിതങ്ങളെ വിഘ. 

ടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില. ലഘ്മാഗ്ലങ്ങളെക്കുറിച്ചു് 

പ്രതി പാദിക്കാം. 

1. നിറം, വലിപ്പം, ആകൃതി ഇവയിലുള്ള വൃതൃഠസങ്ങളെ ആസ്സറദ 

_ മാക്കി മിശ്രിതങ്ങളെ വേര്തിരിക്കാനുമ്ള മാര്ഗ്ഗുങ്ങം. 

(1) കൈകൊണ്ടു ചെവക്കിമാറവക: ഒരു മിശ്രിത. 
ത്തിര ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം നിറത്തിലോ, വല് 
പ്പുത്തിലോ തആആകൃതിയിലോ വേര്തിര। ലുറിയത്തക്ക 
വണ്ണം സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോഠം അതിനെ കെക. 
കൊണ്ടു പചെരുക്ക। എടുക്കാം. നെജ്, ശോതമ്പു”, 
പയവ , ൃ ഴുന്നു മുതലായവയില്നിന്നും കല്ലും ചെളി ള്ടെ. 

കളം നമുഭ പെവൃക്കമാററാം. (9) പലംഥാരങ്ങറംക്കു. 
മാവിടിപ്പ തയാഠാക്കുമ്പോറം മുറിഞ്ഞ അരി മാററി പൊ 
ടിയെടു ഒന്നതിനു” അരപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന. മണല് 
അരിക്കുന്നതിനും ഒരുതരം അരിപ്പ മുണ്ടു. (9) പയ. 
റിലുള്ള. കല്ലും ചെര്ിക്കട്ടകളും മാറവന്നതിന് അതു” ഒരു 
പലക ചരിച്ചുവെപ്പു അതില്ക്ൂട। മുരുട്ടന്നതു' കണ്ടി ഠി 
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ഏഒമല്ലോ. പയര് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊട്ടു' എളുപ്പ 
ത്തില് പലകയില് ക്രടഭ। ഇയളുന്നു. ഏന്നാല് ചെളിക്കട്ട 

കളു മ്ല്്ം മറവം പലകയില്ത്തനെ തങ്ങിയിരിക്കും. 
അവയുടെ ആകൃതി അത്തരത്തിലാണു. 

11. സാന്ദ്രതയിലുള്ളു വൃത്യാസം അനുസരിച്ചു” 

മിശ്രിതങ്ങളെ വേര്തിരിക്കുന്ന മധരഗ്ലുഷ്ങ ഥം. 

(1) കാററത്തു ലിത൨ക:--പത്കിരു കലന ജെല്ല്, 

നല്ല കാറവള്ള പ്പോഠം പൊക്കത്തില് നിന്ന് താധോട।ട 

ബ്വഖോറം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ പതിയ കാറഠിര്ം പറന്നുപോ 

കുന്നു. നെന്മണികറം തുക്കായി താഴെ വീഴുന്നു. 

(2) പാറ൨ക:---അരി പഠററിയം കൊഴി ധയമാണ 

ല്ലാ അതിലെ മുമിയും, കരടും, തവിടും 2൨൨൮൦ വേര്തി: റി, 
കടന്നു്. 7 

(൭) ജലപ്രവാഫത്തില് കഴുകക:--മണ്ണി ല്നിന്നും 
സ്വണ്ണുപ്പൊടി വേര്തിരിച്ചെടക്കുന്നതിര ഇ മിശ്രിതം 

തജ ചരിവുള്ള പാത്തിയില് ഇട്ട അതിനെറ മുകളില് 

കരടി] വെള്ളം ഒഴുകുന്നു. അപ്പ്യോഠം ണ്ണ വെക്ളത്തിരു 

ഒറുകിടപ്പാകുന്നു, സ്വണ്ണത്തിര സാന്ദ്രത വളരെ ക്രടുത 

ലായതു കൊണ്ടു ഒഴുകാതെ പാത്തിയുടെ അടിയില്ത്തന്നെ 

സ്ഥിതിചെയ്യം. 

(4) യന്ത്രസഹഥായത്താ൯ വായുപ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കി 

തും ഒരു മിശ്രിതത്തിനിന്നും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഘടക 

ഞങള വേരതിരിക്കാം. കടല് പുറത്തെ മണലിനെ ഈ 

മസ ന്താര രണ്ടായി വേര് തിരിധമന്നു. 
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(5) വിഘടധച്ചോര്പ്പുപയോഗിച്ചു : തമ്മില് കല 

താത്ത രണ്ടു ദരാവകങ്ങംം (1൩90101൦ 11റുയദേ) ഒന്നിപ്പ 

 ചേന്നിരിര്ഭമ്പോഠം അവയില് സാന്ദ്രത ക്രടിയതു” അടി 

യിലും കുറഞ്ഞതു” മുക ലും ആയ! നല്ലം. 

മ 82:--മറ്ററുണ്ണയും വെളുമ്വും, വെള്ളവും വെള 

 ച്ചെണ്ണ്യും. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദ്രവേകമിശ്രിതം ഒരു 

_ പചിഘടനച്ചോര്പ്പുല് ഒഴിക്കുക. പിനിട് ചോപ്പപിനെറ 
വാല് ഒരു ബിക്റിനെറ മുകളില് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടാപ്പു 

തുറക്കുക. അപ്പ്യോഠം അടിയില് നില്ലന്ന ദ്രാവകം ബിക്ഷ 

റില് വീഴുന്നു. അതു് മുഴചന് തീരുന്നതിനു മുന്പുതന്നെ 

ഏാപ്പ് അടയ്ക്ക. പന്നീട്ട് ടാപ്പു അപ്പമായി തുറന്ന് 

ഭ്രാവകം തു ത്ആള്ള യായി പുകയും അടിയില് നിന്നു 

(ദ്രാവകം മുഴുവ൯ തിരുഖ്മോംം ട പ്പു അടയ്ക്കയും ചെയ്യു 
ക. ഇശഷ്ങനെ രണ്ടു ദ്രാപകങ്ങളേയും പേര് ്ിരിക്കാം. 

111. പ്രത്യേക രാര്ഗ്ഗങ്ങഠം, 

ചല) ദവീകരണം (1൦12). 

ഒരു ധ്ത്രിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ദരു ഘടകം 
തുരുകുന്നതായിരുന്നാല് അതിനെ തു അക്കി വേര്തിരിക്കാം. 

മണ്ണില്മ്ിന്നും കുഴിച്ചെഴുക്കുന്ന ഗന്ധകം, പാറയും 

മണലും മറ൮ം കലന്നിട്ടുള്ള താന്നു. അതില്നിന്നും 
_ഫന്ധകം വേരതിരിക്കുന്നതു” ചരിഞ്ഞ തറയില്കൂടിയിട്ട 
തീകത്ത ച്ഛൂ” മരു ്കിയാണ്ടെ. രപ്പ്യോറം ഉരുകിയ ഗന്ധകം 
“ഒലിച്ചു വേര്തിരിയുന്നു. നെല്ലില് മണ്ണോ, പൊടിയോ 



ട് 

മററഴുക്കുകഖോ ഉണ്ടെങ്കില് അതിനെ ശ്ുദ്ധീകരിക്കുന്നത്” 
തുരുക്കി അരിച്ചാണല്ലൊ. 

(2) ഉത്പാതയം ( 8014തഖ 0൩ 

ഒരു ഘനസാധനത്തെ ചൃടാക്കുമ്പോഠം., അതു” ഉരു. 
കാതെതന്നെ ആവിയായി പോകുന്ന മാറതത്തിനു, ഉത് 
പാതനം എന്നു പേരുപറയും. നവസാരം (൧൯൬൩0൩1൩൬൩. 

റ്വീം6േ), കര്പ്പൂരം, അയഡിന് മുതലായവ ഉത്്പതി 

ക്കുന്ന പദാത്ഥങ്ങറഠം തആആകുന്നു. 

നവമ്പാരവും കറിയുപ്പും കൂടിച്ചേന്ന ഒരു മിശ്രിത 
മത്തെ വിഘടനംചെയ്യണമെന്നിരിക്കട്ടെ. തആ മിശ്രിതം 
രു ചീനക്കിണ്ണത്തില് ഇട്ട് ചൂടാക്കുക. അതിനെ 
മറെറാരു ചീനക്കിണ്ണം കൊണ്ടു് മൂടിയിരിക്കണം. നവ 
സാരാ ഉത്പതിച്ച്” ആവിയായിത്തീരുകയും കമ റി 
അട വിട്ടുള്ള ചിനക്കിണ്ണത്തിന്െറ ഉഠംവശത്തു തടി 

ഘനിഭ വിപ്പ് നവസാരപ്പ്യൊടിയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഒട്ടവില് അടിയിലുള്ള. ചീനക്കിണ്ണത്തില് മഉപ്പൂരാത്രം. 

ശേഷിക്കും. ം 

3. കാന്തം ഉപയോഗിച്ചള്ള വിഘടനം 
ളു 

ഒരു മിശ്രിതത്തിനന്െറ ഒരു ഘടകം കാന്തത്താല്്. 

ആകഷിക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കില് അതിനെ ഒരു കാന്തം 

ഉപയോഗിച്ചു് വേര്തിരിക്കാം. 

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തില് ഇരുമ്പുപൊടിയും ഗന്ധ. 

കവുംചേന്ന മിശ്രിതത്തെ എങ്ങനെ വിഘടനംചെയ്മുന്നു 

എന്നു പഠിപ്പുവല്ലൊ. വ്യാവസായികമായി ഈ മഗ്ലൂ. 

ത്തിനു” വളരെ പ്രാധാന്യ ണ്ടു. ലോഫ്ഫമണ്ണിലുള്ള. 
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“ഇല്മ നെറ കാന്തം ആകഡിക്കുന്ന പസ്തരുവായതുകൊണ്ടു' 
അതിനെ ശക്തിയേറിയ വൈദ്മൃതകാന്തംകൊണ്ടു വേര് 

തിരിക്കുന്നു. 

4, തെളിയൂററലും അരിയ്ക്കുലും. 

ഒരു പപവത്തില്നിന്നും ദ്രാവകത്തേയും ഖരവസ്തവി 

നേയും വേരതരരിയ്ലന്നതിനുള്ള ഈ രണ്ടു മാഗ്സരങ്ങളും 

രണ്ടാം അഭ്ല്യായത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു . 
| ബോഷ്്ികരണവും സ്വേദനവും. 

ഒരു ലായനിയില് നിന്നും ലീനം വേര്തിരിലച്ലെടുക്കു 

ന്നതിനുക്ളൂ മാര്ഗ്ഗം ബാഷ്യീകരണവും ലായകത്തെ വേര് 

 തരരിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാഗ്ലും ഭസ്വേദനവും ആണെന്നു 

പാച്ചുവല്ലൊ. 

€, ലയിപ്പിച്ചു”, അരിച്ചു, വററിയ്ക്കന്നമാര്ഗ്ശും. 

കടഷയിയരനിന്നും വാങ്ങുന്ന കറിയുപ്പില് വെള്ളത്തില് 

ലയി ടരെത്ത മണ്ണ; ചെളി മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 
ഇവയെ മാറരന്നതിനു ആദ്യമായി തു ലി വേണ്ടിടത്തോളം 
വെള്ളത്തില് ലയിപ്പിയ്ച്ഛക. പിന്നീട് അതു” തുണ്ടി 

 യതക്രടിയോ അരിപ്പുകടലാസ്സ്റില് ക്രടിയോ അരിച്ച് 
ശ്രുദ്ധമായ ലായനി എടുത്തു വററിച്ചാല് സ്വാമാന്പം ശുദ്ധ 
മായ കറിയുപ്പുകഠം കിട്ടും. ഇതില് വെള്ളത്തില് ലയി 

ക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാത്സ്യം ക്ല്രോറൈടട് മുത 
ലായ ലപണങ്ങറം അടങ്ങിയിരിക്കും. 

ഈ മാഗ്ലത്തില് ലയിപ്പിക്കല്,, അരിക്കല്, വററി 
ക്കല് എന്ന മൂന്നു ക്രിയകഠം ഉംപ്പെടുന്നു. 
7. അംശികദസ്വദനം ( 17ല060ന1 7018ലി1ഠ൩) 

ഒന്നിലധ കം ദ്രാവകുങ്ങാം കലന്നിരിക്കുന്ന മിശ്രിത 
ത്തില്നിന്നും അവയെ വേര്തി ിക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ. 
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ആ ദ്രാവകങ്ങളുടെ കവഥനാങ്മങ്ങറം 8 തമ്മില് വലിഷം 
ആന്ത്രം തു ണ്ടെ [ല് കപഥനാങ്കം ഏററ 0 7. കുറത്തെത്ത് 

ആദ്യവും, അതില്ക്രദിയ ക്വഥനാക്കമുള്ള ത” രണ്ടാമതും. 
ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിന് രഓാരോന്നായി വാററിയെട്ക്കാം. ഈ 
സമ്പ്യദായത്തിനു' അംശികസ്വേദനം എന്നു പേരു പറ. 
യ്യന്നു. 

ക്രടുതല് വെള്ളം ചേന്നിട്ടമ്ള ചാരായത്തിത നിന്നും 
ശുദ്ധമായ ചാരായം നിമ്മിക്കരുത്ത്” ഈ മാഗ്ഗത്തി. 
ലാണു” ചാരായത്തിര൯റ ക്വഥനാങ്കം 7900. വെള്ള 
ത്തിനന്േറതു” 00൦0൦൦ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ഈ മി 
ത്തരിതം വാറവമ്പോഠം ഉതഷ്ഠാവ) 7050-ല് കൂടാതെ. 
സൂക്ഷിച്ചാല് വാററിക്കീട്ടന്ന ദ്രാവകം മിക്കവാവം പാരാ 
യാതന്നെ ആയിരിക്കും. അതിരു അല്ലം വെള്ളവും കല. 

ന്നിരിക്കും. ത്ൃദ്ധമായ ചാരായം ലഭിക്കുന്ന തിന് വീണ്ടും. 

വീണ്ടും അശികസ്വപേദനം ചെയ്യണം. 

എണ്ണ ഖന കളില്ന്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പെടരോളൂ!യ 
ത്തില് നിന്നും പെ്രോഠം, ൧ണ്ണണ്ണ, വാസ് മെയിന് മുത. 

ലായവ നിമ്മിക്കുന്നതു ഇത്ങനെയാഞ്ഞ്. 

8. അംശീകപ്പുരതനിമ്മാണം (141൮010൩ 08/911189010൩) 

ഒരു മിശ്രിതത്തില് ഉള്ള ഒന്നിലധികം പദാത്ഥ. 
ഞ്ങറം ഒരു ദ്രാവകത്തില് ലയിക്കുന്നവ ആയിരുന്നാല് അവ. 
യയടെ ലേയത്വത്തിന് പൃത്യാസം ഉണ്ടില് അംശിക 

പ്രഠല് നിമ്മാണംകൊണ്ടു് അവയെ വേര്തിരിക്കാം. ഈയ. 
ക്രിയമെ ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ടു വ്യക്തമാക്കാം. 

പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറവം, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും. 
ക്രി കലന്ന ഒരു മിശ്രിതം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നു വിഖാരി: 
ക്ക. പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേററിനെറ ലേയത്വം, പൊട്ട. 
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സ്യം ക്ലോറൈഡിനെ അപേക്ഷി പ്പു” വളരെ കറവാണ്ട.. 

ഈ മിത്രിതം ധുമുമ്ള വെള്ളത്തില് ലയിപ്പ വ രര 

പൂരിതലായിനി തയാറാക്കുക. അത്ത് തുപ്പി മ്പോറം 

പരലുകഠം പേര്തിരിയുന്നു. ഈ പരലുകളില് ഭൂരിഭാ 

ഗവും ലേയത.ം കറഞ്ഞു പ്പൊട്ടാസ്യം ക്ശോറേററിനന്േറ 

തായിരിക്കും. അരിച്ചെടുക്കുന്ന ലയിനിയില് ലഭിച്ച 

രിക്കുന്നതു” ഭൂരിഭാഗവും ലേയത്വം ക്രടുതലുള്കു പൊട്ടാ 

സ്യം ക്ലോറൈഡായിരിക്കും. ഈ ലായിനി വററി ധ൮്വാല് 

ക്രടുതല് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും കുറച്ചു പൊട്ടാസ്യം 

ക്ശോറേറ൨ം ചോന്ന ഒരു ഛിശ്രിതം ലഭിയ്യു്ം. ജതിനെ 

വീണ്ടും വിണ്ടും അംതികപ്പുരതനിമ്മാണം പെയ്കിട്ടു്” 
കടടുവില് കിട്ടുന്ന ലായിനിയെ വററിച്ചാല് ശുദ്ധമായ 
പൊട്ടാസ്യം ഷ്ലോറൈഡ കിട്ടും. ലായിനിയിരാനിന്നും 

ഒടുവില് വേര്തിരിയുന്ന പരലുകഠം സാമാന്യം ശുദ്ധമായ: 

പൊട്ടാ ഡ്യം ക്ലോറേററിനേറതായിരിക്കും. 

ചോദ്യങ്ങറം. 

1. കറിയുപ്പും നവസാരവും ചെന്ന മിശ്രിതത്തെ വിഘ 
ടനം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ ? 

മം കടയില്നിന്നു വാങ്ങുന്ന കറിയുപ്പിനെ ശ്രുദ്ധീകരിക്കു. 
നതെങ്ങനെ ? 

3, വെടിമരുന്നില് നിന്നും അതിന്െറ ഘടകങ്ങളെ വേര് 
തീരീച്ചെടുക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗം വിവരിക്കുക. ( സുചന: 
വെടിരരുന്നില് വെടിയുപ്പ്" ( 14126), ഗന്ധകം, കരി 
ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വെടിയുപ്പു” വെള്ളത്തിലും 
ഗന്ധകം കാരബണ് ബൈസംംഫൈഡിലും ലയി 

4. വെള്ളം പേനാ ചാരായത്തില്നിന്നശം ശുദ്ധമായ 
ചാരായം നിമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? 



അഭ്ധ്യായം 7, 

വായുവിന്െറ ഘടന (ഠോ്ബാഠദ6ഠ൩ 0 212) 

വായുവില് നടക്കുന്ന ഒ്വലനം., തുരുമ്പിക്കല്, 
ശ്വസനം എന്നി ക്രിയകളെ ക്കുറിച്ച" പഠിച്ചു കഴിയു 
ഭമ്വാറം വായുവിനെറ ജയം നമുക്കു” ഒരു 

സാമാന്യണഞഞാനം ഉണ്ടു കന്നതാണ്ട്. 

ജ്വലനം ( 001൩൩10080 0൩) 

പരീക്ഷണം: ഒതു ൭ ഴുകുതിരി ന, മേധപ്പു 

ത്തു വെയ്ല്ുക. ഒരു ബിക്കര് എടുത്തു” അതിനെ മുടി 
വെയ്കക. അതിന്െറ ജ്വാല മങ്ങന്നതായിക്കാണാം. 

അപ്പേംം ബീക്കര് മാററിയാല് വീണ്ടും ജ്വാല പ്രകാശ? 
ക്കുന്നു. ബീക്കര്കൊണ്ടു” ജ്വാല കുറച്ചുനേരം മുടിവച്ചി 

രുന്നാല് അതു” അണഞ്ഞുപോകുന്നു. 

ഈ പരിക്ഷണത്തില്നിന്നും ഒരു പദാത്ഥം കത്തു 

ന്നതിന് വായു അത്തൂലേശ്യയമാണന്നു ഭതളിയുന്നു. സ്പിരി 

ട്വിളക്ക് അണയ്യച്ഛന്നതു' ജ്വാലയെ ഒരു രൻ 

ത്വരണം ഒച്വയ്യാണല്ലോ. 

ലോഹങ്ങളെ വായ്ുസമ്പക്കത്തില് പചൂടാക്കുമ്വോം വരുനാ 

മാററംം 
ത്ത 

ഉദ്ദേശം പത്തിഞ്ചു നിഉത്തില് മഗ്നീഷ്യം റിബണ് 

മുറിച്ചെടുത്തു” സാന്ഡ് പേപ്പര് കൊണ്ടു” മിനുസപ്പെട 

ത്തിയിട്ട്” ശ്രദ്ധമായ ഒരു ക്രൃസിബിളില് അതു' വളച്ചു 



കു 

.വെധ്ലചചക. പിന്നീടു”, അതിന്െറ മുടിയോടുക്രടിയ 
തൂക്കം സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിന൯മേഷം മൂ 

കരു സ്റ്റാന്റിനെറ വളയത്തില് വവപ്പിട്ടള്ള. കപൈപ്പു” 

ത്രികോണത്തിന്െറ മുകളില് വച്ചിട്ട് മൂടികൊണ്ടു” അട 

സ്ക്ക. ആദ്യം സ്പിരിറവവിളക്കുകെൌം 

ഫാ. ന്നു സാവധാനത്തിലും പിന്നിട് 

് എററ നാബര്ണര്കൊണ്ടു്” ശക്തി 

യായും മുശ ചൂടാക്കുക. ജ്വലിക്കു 

ന്നതിന്നു” വായു ആവശ്യമാണെന്നു 

കണ്ടുവല്ലോ. അതുകൊണ്ടു് ഒരു 

ള കം വ മുടി ക്രുട 

പാഡി ക്കോ” മഗ്നീഷ്യം ജവ 
ലിച്ചു? [സ്തു മായിത്തീരുന്നു. : :, ക്രൂസിബിറം ടൃതണ്ടത്ത 

_ “ശേഷം മൂടിയോടുക്രടി വിണ്ടും: തൂക്ക കണ്ടുപിടിക്കുക. 

& 

ഇത്ത്" അല്പം “നേത്ത ഫൈഡ്രോക്രോറിക് ആസിററില് 

'ഈ തൂക്കം ആഭ്യത്തേതില്നിന്നും അല്പം ക്രടുതലാന്നെ ന്നു 

മഗ്നീഷ്യം ശ്വേതപ്പദയുക്ക ഒരു ലോഹഫമാണ്ട്. 

ഇട്ടാല് കത്തുന്ന 'ഫൈഡ്രജന്' എന്ന വാതകാ പുറപ്പെ 
ടുന്നു, എന്നാല് മഗ്നീഷ്യം കത്തിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന വെളുത്ത 
ഭസ്മത്തിന്” ലോഫപ്രദയോ ലോഹഫത്തിനെറ മറ ഗുണ 
ങ്ങളോ ഇല്ല. ഈ സ്തം നേത്ത ഫൈഡ്ോഷ്ക്റോറിക് 
ആസിഡില് ഇട്ടാല് യാതൊരു വാതകവും പുറപ്പെടു 
ബില്ല. അതുകൊണ്ടു”, മഗ്നീഷ്യം ജ്വചിക്കുമ്പോഠം 
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അതിന്െറ ഗുണത്തിനു പാടേ വ്ൃയ്യയസം ഉണ്ടാകുന്നു: 
എന്നും അതിന്െറ തൂക്കും വദ്ധിക്കുന്നു എന്നും ഈ പരീ' 
ക്ഷണങ്ങകില്നിന്നും മനുസ്ത്ിലാക്കാം. 

രാസമാററവും ( ൨ ഞ്ബിഠലി (നമള) ഭൌതികമാററവും 

(11281 പ്പ മമ്മു) 
ത ജി 

രുസമാററം, 
1 

ഒരു രാസപ്രവത്തനത്തിന്െറ ഫലമായി ഒരു പദാ: 

ത്ഥത്തിനെറ ഗുണങ്ങളില് സ്ഥിരമായ മാററം ഉണ്ടാകുന്ന. 

തിനു” രാസമാററം ഏന്നു പറയുന്നു. 

മഗ്നീഷ്യം ജ്വലിപ്പ് ഭസ്തമാകുന്നതു” ഒരു രാസവി 

കാരമാണ്” ഈ ഭസ്തം എത്രകാലം വച്പിരുന്നാലും.. 

അത്തു” മഗ്നിഷ്യമായി പരരിണമിക്കുന്നതല്ല. 

ഇതുപോലെ ചുൂടുപിടിപ്പിച്ചാല് വെളുത്തീയം വെ. 
ളൂപ്പുനിറമള്ള വെളുത്തിയഭസ്തമായും, കവത്തീയം. മത്തെ. 

നിറമുള്ള ഒരു ഭസ്തമായും (14279), സിങ്ക്” (നാകം). 

വെള്ളനിറമുള്ള ഒന്ന മയും മാവന്നു. ഈ മാററങ്ങളള്ി. 

ലെല്ലാം അവയുടെ ത്രൂക്ം വദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യം. 

ഇവയെല്ലാം ധാസമാററങ്ങളാണു”. 

മരൌതികവി കാരം. 
എ. ളിലാ 

ഒരു സാധനത്തിനെറ ഭൌതികതുണങ്ങളില്മാത്രം 

(നിറം, അവസ്ഥ, മണം, രുചി, സാന്ദ്രത മുതയായവ). 

താല്ലാാലികമായി മാററം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഭൌതിക. 

” മാററം എന്നു പറയുന്നു. 
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കടം വെള്ളം തിളപ്പ് ആവിയാകുന്നതു”; വെക്കം. 
തുറഞ്ഞു” മഞ്ഞുകട്ടിയാകന്നതു”. ഒരു പദാത്ഥം ഒരു ദ്രാവ. 
കത്തില് ലയിക്കുന്നത്തു്. 

കുന്ന സ 

ഫോസ്ഫറസ് വെള്ളനിറമുള്ള ഒരു അലോഫ 

മൂലകമാണു'. അശുദ്ധമായിരുന്നാല് അല്പം മഞ്ഞനീറ 
മുണ്ടാകും. ഇതു” എപ്പോഴും വെള്ളത്തില് മുക്കി സൂക്ഷി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. വായുവില് തുറന്നുവ ച്പിരുന്നാല് പുകഞ്ഞു 

തന്നത്താന് ഭത്തിപ്പ്യോകം. ഇങ്ങനെ കത്തൃന്പോഠം 
ധാരളം വെള്ള പ്പുക യരുന്നതു കാണാം. 

ഗരാസ്സ്രകൊണ്ുമ്ളു ഒരു കവസ്റ്റച്ന്കഴ്ലിനറെറ മദ്യ 

ത്തായി ഒരു കഷണം വെള്ള ഫാസ് ഫറസ് വയ്യ കം 
അതിന്െറ ഇരുവശങ്ങളിലും ആസ ബസ്റ്റാസ് നിറ 
യണം. പിന്നീട് ആ കഴലിനെറ തുക്കം കണ്ടുപിടിക്കുക. 

ന്ന് ത 

ചിത്രം__9. 

൧810175401 & 0ബ്ബചീായദലിഠ൩ യാം അ 101൩3. 



൭൧ 

അനന്തരം അതു” പടത്തില് കാണിപ്പിട്ടള്ള തുപോലെ 

ആസ്റ്ിറേറററിനോടു” ( 4810179407) ഘടിപ്പിക്കുക. ആസ്സി 

റോററ[ന്െറ ടാപ്പു തുഠക്കുമ്പോഠം വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴു 

കയും ഷഴ്ലി കരടി വായു അകത്തു കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 

തുട൯തന്നെ ഫാസ്ഫാസ് ചൂടാക്കി കത്തിക്കുക. അ 
പ്പോഴു ണ്ടാകുന്ന വെള്ള പ്പുക ആസ് ബസ്റ്റാസില് തങ്ങിയി 

രിക്കുന്നു.” ആ പുക നഷ്പ്പെടാതിരിക്കാന്൯ വേണ്ടിയാണു് 

ഞസ്ധ ബസ്റ്റാസ് വച്ചത്. ഉപകരണം തണുത്തശേഷം 

കംബസ്റ്റ ൯ ററ്യൂബ് ആസ്റിറേറററില്നിന്നും വേര്പ്ചെ 

ടുത്തി വിണ്ടും രൂദ്രിനോക്കുക അച്പ്യോഠം തൂക്കം വദ്ധി 

പ്പിരിക്കുന്നതായി കാണാം. 

പദാത്ഥങ്ങാം ജ്വലിക്കുമ്വപോഠം അവയുടെ തൂക്കം 

വദ്ധിക്കുന്നതില് നിന്നും ജലിക്കുന്ന പദാത്ഥത്തോട്” എ 

ന്തോ ദ്രവ്യം ചേരുന്നു എന്നു് അനുമാനിക്കാം. 

ഒരു പദാത്ഥം കത്തുമ്പോഠം എന്തൂദ്രവ്ൃം അതിടനാഴു 

പചരുന്ന എന്മു് അറിയുന്ന മാര്ഗ്ഗം. 

വെൈല്ജാര് പരിക്ഷണം, 

ഒരു ടഫ।ല് പകതിയോളം വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഒരു 

കാക്കില് ഒരു കൃസിബിളിന്െറ മൂടി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് 

അതില് :ഒരു കഷണം വെള്ളഫ്മാസ ഫാസ് വയ്യുൂക. 
പിന്നിടു ആ കാക്കു” ട്രഫിലുള്ള വെള്ളത്തിനു മുകളില് 

വച്ചിട്ട് അതു' ഉളളീലായിരിക്കത്തക്കുവണ്ണം അടപ്പു 

തുറന്നു” ഒരു ബെല്ജാ൪ ഫില് വയ്മുചഛക, അപ്പ്യോഠം ജല 
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നിരപ്പ് ജാറിനകത്തും പുറത്തും തടു യോം 

ത്ത നിരപ്പ്യ . ൫6െ.ല്ജാറി 

നെറ വശത്തു് കറ്യ്യ, ക. 

അനന്തരം ഒത കണ്ണ ടിക്ക 

/ ന്പിയുടെ ഒരററം “കൃടാക്കി 

ഫാസ്റ്ററസ്സ ല് തൊടുക. 

അതു” ജ്വലിച്ചതുടങ്ങന്ന 

' ഉടന് തടെന്ന അപ്പുകൊണ്ടു 

ബെതജാര് കാററടക്കമായി 

നി 
|: 
3 
| 
റ 
ടു 
ടി ലു 

രു 
6) 
ി ്ു 
ു 

റു ടി അടയ്യക. ബെത് ജാറിന്റെ 

ന മകില് വെള്ള പ്പക നിറ 

യുന്നു. അല്പസമയംകൊണ്ടു 
7 ഫാസ്റ്ററസ് അഞ്ഞ്ഞുപ്പോകുന്നു. പിന്നീടു” ജാറിനു 

കള ല് ജലനിരപ്പ് ക്രമേണ ഉയന്നവരികയും ഒടുവില് 

നിശ്ചലമായി നില്കയും ചെയ്യുന്ു. അപ്പ്യോധഴ്ക്കും 

വെള്ള പ്രക ഇല്ലാതാകും. അതു” വെള്ളത്തില് ലയിക്കു 

കയാണ്മ് ചെയ്യുന്നതു. ട്രഫില് വെള്ളം കഴിപ്പ് ജ:റി 

നുള്ള ലും പുറത്തുമുള്ള. ജലനിരപ്പ് മരുപോലെ ആക്കി 

യശേഷം ആ ലാപ്പം ജാറിന്െറ വശത്തു കറിയ്മു,ക. 

പിന്നീടു” അടപ്പു തുറന്നു” കത്തുന്ന ഒരു മെഴുകതിരി ജാ 

റില് ഇാക്കുക. ഉടന്തന്നെ അതു അണഞ്ഞുപോകുന്നു. 

ഒരു ഡിഫ്ഒഗ്രോറിംഗ് സ്ഫൃണില് ഒരു എവമ്പിനെ 

വപ്പ് ജാറിനുമകളിലേ.ഒ താഗ്്ൂക. അതു” ചത്തുപോകുന്നു. 

ജറിനുള്ളില് വെള്ളം കയറിയതു” വായുവിറെ റ 
ഒരംശം തീന്ന പോയതുകൊണ്ടാണ്. ജാറില് കുറിപ്പു 



൭൭ 

അടയാളങ്ങളി൪ നിന്നും ആള്മ്യം അതിലുണ്ടായിരുന്ന വായു 
'വിന്െറ ഉദ്ദേശം അഞ്ചില് ഒരു ഭാഗമാണു” ഇപ്രകാരം 
തീന്നതു” എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

മെഴുകുതിരി അണയുകയും എവബു” ചകേകയുചൈ 
യ്കതില് നിന്നും ശേഷി്വ അഞ്ചില് നാലുഭാഗം. വായു തി 

കത്തുന്നത।നോ ശ്വസിക്കുന്നതിനോ തുപയോഗപ്പെടുന്ന! 

ല്ല എന്നു” തെളിയുന്നു. തിന്നുപോയ അഞബ്ചിലൊരുഭാഗ 
മാണു” തീ കുത്തുന്നതിനും ശ്വസിക്കുന്നതിനും സഹായി 

ക്കുന്നതു. 

ഈ പരിക്ഷണത്തില്നിന്നും വായുവിനു കറഞ്ഞുതു് 

രണ്ടു ഭാഗത്കളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു. തി കത്തു 

ന്നതിനും ശ്വസിക്കുന്നതിനും ഉപകരിക്കുന്ന അഞ്ചിലൊ. 

രുഭാഗത്തിന്നു” ഓഗ്ണിജന് എന്നു പേരുപറയുന്ന. ശേഷ! 

ക്കുനനരഓാഗം നൈ(ടജന്൯ ത്ആകന്നു. 

ഒര പദാത്ഥം കത്തുമ്ചോം അതിന്െറ തൂക്കം വ 
ദ്മിക്കുകയും കഓാഷ്ണിജന് തീരുകയും ചെയ്യുന്നതില്നിന്നും 

ഓശ്ിജന് കുത്തുന്ന പദാത്ഥത്തോ$ ചേരുന്ന എന്നു 

മനസ്സിലാക്കാം. 

ഫാസ്ഫറസ് കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പുക 

ഫാസ ഡി? ഓക്സിജനും സംയോജിച്ചുണ്ടായ ഫാസ് 

ഫാസ “മപന൯റാമ്ലൈഡ് എന്ന സായുക്തം ആണ്ട. 

മഗ്നീ ഷ്യം കത്തുവ്പോഴ്ചണ്ടാകുന്നവെളുത്തപൊടി മഗ്നീഷ്യം 

കാക്ലൈഡ എന്ന സായുക്തം ആകുന്നു. 
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സിങ്ക് 4 ഓക്ലീജന് - സിങ്ക് ഓക്ത്റൈഡ് 

ലെഡ് - ഓഡ്സിജന് __ ലെഡ്രഓാമ്രൈഡ് 

മെഴുകതിരിയുടെ ജ്വലനം (13ന് 06൩൪1൦) 
“പരീക്ഷണം, 

ഒരു ഡിഫ്ഗ്രേറിംഗ് സ ഫൃണില് ഒരു മെഴുക 
തിരി കത്തിച്ചുവെവു ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്യാസ് ജാറില് ഇറ 
“ക്കിയിട്ട ജാര അടയ്മുചഛുക. അല്പസമയത്തിനുള്ളില് മെഴു 

 കുതിരി അണഞ്ഞു:പാകും. താപ്പ്യോറം ജാറിന്െറ വശ 
അറം പരി “ശാധി ൨ ഠ0ല് വളരെ ചെറിയ ജലകണങ്ങറം 

ി പററിയിരിക്കന്നതു കാണാം. ഇതില്നിന്നും മെഴുകുതിരി 
[: കത്തുസ്വോറം നിരാവ! തുണ്ടാകുന്നു എന്നു മനസ്സ ലാക്കാംം 
_ ആ ജാറിരതരന്ന അല്പം തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം 

കഴിപ്പു കുലക്കിയാര? അതിന്െറ നിറം പാലുപോലെ 
ആകുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുവെള്ള ത്തിന് പാല്നിറം കൊടു 
ക്കുന്ന വാതകം കാര്ബണ്ഡയാക്സയിഡ ആകുന്ന. ഈ 
പരീക്ഷണത്തില് നിന്നും മെഴുകതിര। കത്തുന്വോഠം കാര് 
ബണ്ഡയാക്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

ഒരു പദാത്ഥം ജ്വലിക്കുമ്പോഠംം അതിന്െറ തൂക്കം 
വദ്ധിക്കേണ്ടതാണു . എന്നാല് മെഴുകുതിര കത്തുമ്പോഠം 
അതിന്െറ തുക്കം വളരെ ക്ുറയുന്നതായിട്ടാനണു് നാം 
.കാനുന്നതു മെഴുകുതിരിയുടെ ജ്വലനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
“നി ഠാവി, കാര്ടവണ്ഡയാക്കൈഡ് എന്നിവ വായവില് 

“നഷ്ടപ്പെടുന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ തു.ക്ഴക്കറവു” ഉണ്ടാ 

റ കുന്നത്ത്. കാ൪ബണ്ഡയാസ്രൈഡും നിദാപിയും നഷ്ട 
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പ്പെടാതെ ശേഖരിച്ചു തൂക്കിനോക്കിയാല് എന്തു വൃത്യഠ 
സം വരുമെന്നു” ഒരു പരീക്ഷണംകൊന്ടു നോക്കാം. 

പരീക്ഷണം, ടം 

കമ്പിവലകൊണ്ടു” ഒരു കപ്പണ്ടാക്കി ഒരു ഗ്ലാസ്” 

കുഴിലിനെറ ( ഒരു ഗ്ലാസ്ച്മുി മതിയകേം ) അതില് 

കുറച്ച കാസ്റ്റിക് സോഡാ വയ്യചഛക. ഈ ഉപകരണവും: 

കരു വാച്ച ഗ്ലാസ്സ്സും ഒരു ചെറിയ മെഴുകുതിരിയും ക്ട! 

തൂക്കിനോക്കുക. പിന്നീടു” മെഴുകുതിരി വാ ച്ചു ഗ്ലാസ്സ്രില് 

വച്ച് കത്തി ല്ലിട്ട ഉട൯തന്നെ കുഴല് മെഴുക്തിരിയുടെ. 

മുകളില് (ജ്വാല മൂടത്തക്കവണ്ണം) പിടിക്കുക. കുറപ്പു 

സമയം കഴ്ഞ്ഞു ജ്വാല അണച്ചിട്ട് കുഴലും മെഴുകുതി 

രിയും വാച്കൂഗ്ലാസ്സും എല്ലാം ക്രടി വീണ്ടും തൂട്ടിനോക്കുക. 

അപ്പ്യോഠം തൂക്കം വദ്ധ ച്ചിരികകന്നതായി കാണാം. മെഴുകു. 

തിരി കത്തുമ്പാറം ഉണ്ടാകുന്ന നീരാവിയേയും കാര്ബണ്, 
ഡയാ്രൈഡിനെയും കാസ്റ്റിക്സോഡാ വലിച്ചെടുക്കുന്നു. 

ഈ പരിക്ഷണത്തില്നിന്നും മെഴുകുതിരി കത്തു 

സ്പവോഴും യഥാത്ഥമത്തില് തൃക്കം : വദ്ധിക്കുകയാണെന്നു മന. 

സ്ത്രീലാ ക്കാം. 

തുരനപുപിടിക്കല് ( 14191124 ല് 120൩). 

ഒരു പുതിയ ഇരുമ്പാണിയും വളരെ“ പഴിക്കമുക്ളു. 

ഒരു ഇരുമ്പാണിയും തമ്മില് താരതമ്യപ്പെട്ടത്തി നോക്കുക. 

പുതിയ ത്തണിക്ക്” ലോഫപ്രപഭ ഉണ്ടു. പഴ്യത്തു് തവിട്ടു. 

നിറത്തില് നിഷ് പ്രദയായിരിക്കും. പഴയ ആണിതുരുമ്പു 

പിടിപ്പുപേഠയി എന്നു നാം പറയുന്നു. അതിന്െറ. 



ട( 

പുറം ചുരണ്ടി എടുത്താല് തവിട്ടനിറത്തിലുള്ള ഒരു 

പൊടി കിട്ടാ, ഇതാണ” തുരുമ്പു (148%.) 

ഇരുന തുരുമ്പിക്കുമ്പിഴു ണ്ടാകുന്ന തുക്കവൃത്യാസം. 

ഒരു വാച്ച” ഗാസ്ധില് കുറച്ച പുതിയ ഇരതമ്പുപൊട 

വച്ചു” ടം; ന പില. പിന്നിട്ട്” 

അതു തുറസ്ത്റായ ഒരു സ്ഥലത്തു” സുദഷിച്ചവയ്മ്ഛക. രണ്ടു 
മുന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു” വിണ്ടും അത്തു” തൂകിനോക്കുക. 
അപ്പ്യോഠം അതിന്െറ തൂക്കം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി 

കാണാം, 

ഇരുമ്പു” തൂരുമ്പായി മാവമ്പോഠം അതിന്െറ രൂക്കും 
വര്ദ്ധിക്കുന്നതില് നിന്നും ഇരുമ്ധപിനോടു എന്തോ ദ്രവ്യം 

ചേരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

ഇരുമ്പിനെറയും തുൂരുമ്പിനെറയും ഗുണങ്ങറം 

പരിശോധി പ്പുരോക്കുക. ഇതമ്പു ഒരു ലോഹഫമാണ്ട്. 
എന്നാല് തുരുമ്പിനു” ലോഫത്തിന്െറ യാതാരു ശുണ. 
ങ്ങളും ഇല്ല. 

ഇരുമ്പൃുപ്പൊടിയില് വെള്ളംചേത്ത ഫൈഡ്്റോ 
ക്ലേിക്ത്യസിഡ' ഒഴിഒസ്പോഠം കത്തുന്ന ഫൈഡ് ൨ 

ജന് എന്ന വാതകം ഉദ്്ഭാകുന്നു. എനാല് തുരുയ"ല്. 
പ്രസ്തുത ആസഡ ഒഴിച്ചാല് യാതൊരു വാതകവും പുറ 

.  പ്പെടന്നില്ല. ഇരുമ്ധിനെ കാന്തം ത്തകഷിക്കു ൦. 
എന്നാല് തുരുമ്പിനെ കാന്തം ആകഷിക്കുന്നില്ല 

ഈ ഗുണവ്യത്യാസങ്ങളാല് ഇരുമ്പ” തുരുമ്ധിക്കു 
ന്നതു” ഒരു സ്ഥിരമാററംതന്നെയാണെന്നു് തെളിയുന്നു. 
അതൊരു രാസമാററം തന്നെയാണു്. 
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ഒരു കിപ്ലവ്യാപ്ലം വായുവീല് ഇരുമ്പു” തുരുമ്പീക്കുന്വേറേം എന്തു 

സംഭവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്ന മിനുമ്ള പരിക്ഷണം. 

ഒരു (ഫിൽ പകുതിയേ.തും വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 

ഒരു വളഞ്ഞു കണ്ണാടിക്കയിയുടെ അററത്തു; കുറച്ഛു് 

ഇരുമ്പുപൊടി നനച്ൂ” മരു തുണിയില് കെട്ടുക. 

പിന്നീടു” അടപ്പു തുറന്ന ഒരു ബെ ൦ ജാര്ട്രഫില് വയ്യ, ക. 
ഇയമ്പപൊടി ജലനിരപ്പിനു മുകഴിലായിരിക്കത്തക്കു 

വണ്ണം കണ്ണാടിക്കമ്പി ബല്ജാറിനുളളില് വയ്യൃണം. 

അനന്തരം അടപ്പുകൊണ്ട് ജാ൪ ഭദ്രമായി അടയ്ക്ക. 

ജലനിരപ്പ് ജാറിനന്െറ വശത്തു കുറിക്കണം. 

കാരോ ദിവസം കഴിയുന്തോവം ജലം ജാറില് ഉയന്ന 

യന വരുന്നു. നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു് ജലനിരപ്പ് 

ക്രടുതല് ഉയരാതെയാകുമ്വോഠം ടഫില് വെക്കും ഒഴിച്ചു 

ജാറിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരപ്പ് ഒരു പോലെയാക്കിയ 

ശേഷം ആ നിരപ്പ് ജാറിനെറ വശത്തു കുറിക്കുക. 

പിന്നീടു” അടപ്പു തുറന്നു” കത്തുന്ന ഒരു മെഴുകുതിരി 

ജാറില് ഇറക്കുക. ഉടന്തന്നെ അതു് അണഞ്ഞുപോ 

കന്നു. ഒരു ഡിഫ് ഉഗ്രേററിംഗ് സ്ഫണില് ഒരു 

എരമ്ചിനെ വച്ചു് അതിനെ ജാറിനുമക്ളിലേക്കു താക്ക. 
രി 

അതു ചത്തുപേോകേന്നു. 

ജാറിനുള്ളില് വെള്ളം കയറിയതു വായുവിനെറ 

൭-:ശം തീന്നപോയത്ുകൊണ്ടാണു”. ജാറില് കുറിച്ച 

അടയാളങ്ങളില് നിന്നും ഇപ്പകാരം തീന്നഭാഗം ത്തൃദ്യം 

ഉ ഞഭായിരുന്ന വായുവിന്െറ ഉദ്ദേശം അഞ്ചിലൊരു ഭാഗ 
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മോന്ണെന്നു” കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതു" തീ കത്തുന്നതിനും 

മ്വസിമഒന്നതിനും ഉപയുക്തമായ ഓക്സിജന് ആണ്മ്. 
ശേഷി വ) അഞ്ചില് നാലുഭാഗം ജ്വലനത്തിനും ശ്വസന 

ത്തിനും ഉതകാന്ത നൈട്ജന് എന്ന വാതകം ആകുന്നു. 

ഇരുമ്പു തൂരുമ്പായി മാവമ്പോറം അതിന്െറ തൂക്കം 

 “വദ്ധിക്കുകയും വായുവിലെ ഓഗ്സിജന് ഉപയോഗിക്കപ്പെ 

“ടുകയും ചെയ്യുന്നതില് നിന്നും കാകി ജന് തുരുമ്ധിനോട$ 
_ ചേന്നാദ൯ തുരുമ്പു” ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. 

“ഇരുന തുരനുപീടിക്കുനനതിനുള്ള സാഹ ചയ്യങ്ങം, 

പരിക്ഷണം :--(1) ഒരു ടെസ് ട്ടൂബില് പകതി 

“യോളം വെക്കം കഴിച്ചു. അതില് തിങ്ങുന്ന ഒരു ഇരു 
“ബ്വാണി ഇടുക. മറെറാരു ടെസ ചൂബില് കുറപ്പു വെള്ളം 

ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കുക. പിന്നിട്ട് അതില് തിളങ്ങുന്ന 
ഒരു ഇയബ്പാണ। ഇട്ടതിനുശേഷം വെള്ളത്തിന്െറ മുക 

“ളില് മെഴുക് ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക. ഈ രണ്ടു ടെസ് ട്ടുബു 
കളും ഒപ്ടത്തു സ്പൂക്ഷക്കുക. രണ്ടുമൂന്നു ദുവസം കഴിഞ്ഞു 

്വരിശോധാക്കുമ്വോഠം സധോരണ ജലത്തില് ഇട്ടിരുന്ന 
ആണ! തു൦മ്പുപിടിച്ചും തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തില് ഇട്ടി 
രുന്നത് തുരുവിക്കംതെയും ക;ണപ്പെടുന്നു. സാധാരണ 

 അലത്തില് വായു ലയിച്ചുചേന്നിട്ടണ്ടു. എന്നാല് വെള്ളം 
 തിമപ്പിക്കുമ്പോഠം അതിലെ വായു. നിഗ്ഗമിക്കുന്നു. 
വീണ്ടും വായ അതില് പ്രഃപശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുപേ. 
 ണ്ടിയ:ണ് മെഴുകു ഒരുക്ക! മുഴിക്കുന്നതു" ം ഈ പരീക്ഷ 

_ ണത്തില്നിന്നും ഇമ്പ മൂരുമയ്പുചിടിക്കുന്നതിന' വായു 
“അത്യാ വശ്യമാണെന്നു് ഒതളിയുന്നും 

നിം] 
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പരീക്ഷണം :-- (9) തിളങ്ങന്ന ൭രു ഇരുമ്പാണീ' 

ഡെസി ക്കേറിനകത്തുള്ള കമ്പിവചയുടെ മുകളിലും- 

മറെറാരു പൃതിയ ത്തൃണി ഡെസിക്കേററിനു പുറത്തും 

വയ്ക്കു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞു പരിരോധിക്കു. 
മ്പോഠം വെളിയില് തരുന്ന ആണി തുരുമ്പിച്ചും ഡെസി. 

ക്കേററിനകത്തിരുന്ന ആണി തുരുമ്പിക്കാതെ ഇരിക്കു. 

ന്നതു കാണാം, 

ഡെസിക്കേററിനുള്ളൂില് ' വായു ഉണ്ടെങ്കിലും തത, 

വായു ഈര്പ്പുരഫിതമാണ്മ് എന്നാല് പുറമെയുള്ള. 

വായുവില് ധാരാളം ജലമയം ഉണ്ടു. അതുകൊണ്ടു” 
ഇരുമ്പയ തരമ്പിക്കുന്നതിന്' ഈര്പ്പം അത്യാവശ്യമാ. 

ഒണന്നു തെളിയുന്നു. ഈര്മുള്ളു വായുവിന്െറ പ്രുവര്. 

ത്തനം കൊണ്ടാനു” ജരുമ്പ തുരുമ്ധിക്കുന്നതു”. 

ഇരുമ്പു തുരുമ്പിക്കാതെ സുക്ഷിക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗങ്ങം, 

ഈര്പ്പമുള്ള വായു തട്ടാതിരുന്നാൽ തുരുമ്ധിക്കുകയി! 

ല്ലേന്നുള്ള തുകൊണ്ടു  ഇരുമ്പസാധനങ്ങളില് വായു തട്ടാം. 

തെ സുൂക്ഷിക്കുകയാണുവേണ്ടതു”. 

കത്തി, കത്രിക സൃചി മുതലായവ എണ്ണയോ. 
വാസ്സ്റെയിനോ പുരട്ടി സൂക്ഷിക്കുന്നു. 

ജനത്ക്ക യികറഠം, ടമംകഠം, തുലാങ്ങംം, തുണുകഠം 

മുതലായവ പെയിന്൨് അടിച്ച സൂക്ഷിക്കുന്നു. പാല. 
ങ്ങളുടെ തൂണ്ടകളം മറവം തരുമ്പിക്കാതെ സ്സക്ഷികായ് 

ഭാര് പുരട്ടിയാണ്. 

ഇരുമ്പുത്തകിടുകളുടെ പുറത്തു്” നാകമോ വെളുത്തീ' 

യമോ നിക്കല് ക്രോമിയം മതലായ ഉയന്നതരം ലോഫ. 
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്ങളോ പവുൃശുന്നതുകൊണ്ടു” അവ തുരുമ്പ്യ പിടിക്കതെ 

'വളരെനാഠം ഇരിക്കുന്നു. സാധാരണ മണ്ണെണ്ണപ്പാട്ടയുടെ 

_ തകിട” നേത്ത ഇരമ്പുതകിടില് ഇനയംപൃശിയതാണു . 

. ശ്വസനം (143012910൩). 

, പരിക്ഷണം 1, 

_  മുമഖ്ചംനോകുന്ന കണ്ണാടിയുടെ ഉപരിതലത്തില് ൭൭ 

തും. കണ്ണാടിയുടെ ഉപരിതലത്തില് ഒരു മൂടല് വ്യ 
“പിക്കുന്നതായി കാണാം. സുക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാല് 

അതു” വളരെ ചെറിയ ജലകണങ്ങളാണെന്നു മനസ്സി 

ഘാക്കാം. 

ഇയിരനിന്നും നാം മച്ലുവസിക്കുന്ന വായുവില് 

“നീരാവി ഉട്ടൈന്നു തെളിയുന്നു. 

പരിക്ഷണം 2, 

ല് ഒരു പരിക്ഷണക്കുഴലില് കുറച്ച തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാ 

 മ്പവെള്ളം ഒഴിച്ച” അതില്ക്ര്ുടി ഒരു കഴുല്പഴി ഈത്ത 

ക അപ്പ്പോഠം ചുണ്ണാമ്പുവെക്ളത്തിനെറ നിറം പാലു 

ഏപോലെയായിത്തീരുന്നു. ഇതില് നിന്നും ഉ ച്ലവസീക്കുന്ന 

വായുവില് കാര്ബണ്ഡയോകെക്സെഡു” ഉണ്ടെന്നു” മനസ്സി 

ലാക്കാം. 

സാധാരണ വായുവില് “02% കാ൪ബണ്ഡയോയ്്റ 

ഡു് ആണുള്ളത്. അതു് ശ്വാസകോശങ്ങളില് കടന്ന് 
രക്തവൃയമായി പ്രതിപ്പവത്തിച്ചശേഷം വെള്ളിയില് വരു 
സ്വോഠം അതിലുള്ളു കാർബണ്ഡ്വയാക്രൈഡിന്െറ ശത 
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മാനം 3: ആയിത്തീരുന്ന. ഇവിടെ അത്ത്ധീക്ഷവായുവി! 

ലുള്ള ഓാഗ്സിജന് രക്തത്തിലുള്ള കാര്ബണോടു.ചേന്൯് 

കാ൪ബണ്ഡയോട്രൈഡു് ഉണ്ടാകുകയാണു” ചെയ്തതു”. 

അതുപോലെ രക്തത്തിലുള്ള രെഫഡ റജനോട് ഓസ്തി 

ജന് ചേന്ന് നീരാവിയും ഉടന്ഭാകുന്നു. മെഴുതിരി കത്തു 

സമ്വോഴം ജപ്പകാരംതന്നെയാണു നീരാവിയും കാര്ബണ്. 

ഡയോ്രൈഡ്,ം ഉണ്ടാകുന്നത്. 

ജ്വലനം, തുതമ്പുപിടിക്കല്,, ശ്വസനം യവ തമ്മിലുള്ള 

സാമൃവൃത്യാസങ്ങഠം 

സാമൃങ്ങറം 

1. മൂന്നും രാസമാററങ്ങറം ആണ്. 

2. മുന്നിലും റാന്ഗു൩ പദാത്ഥങ്ങളോട യോജിക്കുന്നു. 

വൃത്യാസങ്ങംം:__ 

ചു$- വെളിച്ചവും ചൂഴമാത്രം ഉണ്ടാ 
ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കുന്നു. 

1. ചൂടും വെളിച്ചവം 

ഉണ്ടാകുന്നു. . 

9, വേഗത്ത്ല് നടക്കു വളരെ സാവധാന | സാമാന്യം വേഗ. 

ന്നരാസമാററമാണടെ: ത്തില് നടക്കുന്നു. | അില്തന്നെ നടക്കു. 
ന്നു. 

8, ഈര്പ്പം. ആവശ്യ ഈ മാററം നടക്കുന്ന ഈര്പ്പം ആവശ്യ, 

മില്ല. : | തിനു” ഈര്പ്പത്തി | മില്ല. 
ന്െറ സാന്നിദ്ധ്യം 

ആവശ്ൃമാകന്നു, പി 
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ചോദ്യ രം. 

ഒരു പദാഥത്ഥം വായുവില് കത്തുമ്പോഠം അതിന്െറ 

തുക്കത്തിനു” ഏന്തു മാററം സംഭവിക്കുന്ന! എത്തു 

കൊണ്ടു” ? 

വായുവില് ഓക്സിജനും, നൈട്രജനും ഉണ്ടൈന്നു കണ്ടു 

പിടിക്കുന്നതിനുള്ളൂ ഒരു പരിക്ഷണം വീവരിക്കുക. 

ഇരുന തുരമ്പിക്കുന്നതു” ഒരു രാസമാററമാണെന്നത? 

എങ്ങിനെ തെളിയിക്കാം * 

ഇരുന തൃതമ്പുപിടിക്കുന്നതിള്ള സാഹച ജ്ങ്ങളേവ ? 

അവ ആവശ്യമാണെന്നു” എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം ? 

ഒരു മെഴുകുതിരി വായുവില് കത്തുമ്പോഠം ഉണ്ടാകുന്ന 

പദാത്ഥങ്ങ ദളവ ? അവ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു എങ്ങനെ 

തെളിയിക്കാം ? ളു 

നാം ശ്വസിക്കുമ്പോഠം പുതുതായുണ്ടാകുന്ന വാതക. 

മേരു? അതിന്െറ സന്തിത്ധൃത്തെ ഏങ്ങനെ 
തെളിയിക്കാംം 

തുരുനുസാധനങ്ങഠം തുരുനു പിടിക്കാതെ സൃക്ഷിക്കു. 

നതിനുമ്ള മാര്ഗ്ഗുങ്ങഠം ഏവ ₹ 

ജ്വലനം, തുതമ്ുപിടിക്കല്, ശ്വസനം ജുവയെ. 

തമ്മില് താരതമ്ൃപ്പെടുത്തുക. 



അദ്ധ്യായം 8, 

ഒാക്സിജന് (ഠ7൩). 

തി കത്തുന്നതിനും ശ്വസിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗ 
ഒപ്പടുന്നതു” അന്തരീക്ഷവായുവിഒന്റ ഉദ്ദേശം അഞ്ചില് 
൫൭ ഭാഗമായ ഓാഷ്സിജനാണെന്നു നാം പഠിച്ചുവല്ലോ. ഇത്ര 

പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ വാതകത്തെക്കുറിപ്പ ക്രടുതലായി മന 

സ്സിലാക്കുന്നതിനു' അതിനെ പ്രയോഗശാലയില് തയാ 
റാക്കി ചില പരിക്ഷണന്ടറം നടത്തേണ്ടതാണ്ട്. 

വായുവില് നിന്നും നൈടജനെ വേര്ചെടുത്തി ഓക്സി 

ജന് എടുക്കുക എന്തു ലഘു സാദ്യമല്ല. അതുകൊണ്ടു” 

ഓക്സിജന് അടങ്ങിയിട്ടുളള ചില സംയുക്തങ്ങളില്നിന്നു 

മാണു” പ്രയോഗശാലയില് കാഷ്ണീജന് നിമ്മിക്കുന്നതു്. 

ലോഹങ്ങളുടെ ഓക്കൈ ഡ കളില് 

കൃടിന്െറ പ്രവത്തനം. 

1. രസഭസ്മം (24൨ സ്ഥി൦ 0106) 

ഇതിന്െറ നിറം തിളക്കമുള്ള ലുവപ്പ്ാണു. ഒരു 

ടെസ് ട്യൂബില് അല്പം രസഭസ്കാ ഇട്ട് ഒരു സ്റ്റിരിട്ടവിള 

ക്കിന്െറ മുകളില് കാണിച്ചു ചൃടാക്കക അപ്പ്യോഠം 

അതിന്െറ നിറം കവക്കുന്നു. ടെസ്ട്ൂബ് ജ്വാലയില് 

നിന്നു മ:ററി തണുപ്പ്ിച്ചാല് വീണ്ടും ലുവപ്പുനിറം 
വരുന്നു. ഇതൊരു ഭൌതികമാററമാണ്ട്. 

പിന്നീട ടെസ് ട്യൂബ് ജ്വാലയുടെ മുകളില് 

കാണിച്ചു” തുടച്ചയായി ചൂടാക്കുക. കരു ഉണങ്ങിയ 
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ഈക്കില് കത്തിച്ചു” അണുച്പു ആ കനല് ടെസ്ട്ടൂബി 

ള്ളില് കാണിക്കുക. കനല് പ്രജ്ജ്വലിക്കുന്നു. ഇതില് 

നിന്നും ഓഷ്ണിജന് പുറപ്പെടുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

വളരെ നേരം കഴിയുമ്പോഠം രസഭസ്തം ഒട്ടും കാണാതെ 

ആകുന്നു. (കുറഞ്ഞ സമയംകൊണ്ടു” ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കു 

'നതിനു വളരെ ചെറിയ പരീക്ഷണക്കുഴലും അല്പം മാത്രം 

രസഭസ്തവം എടുക്കണം.) ടെസ്ട്ടൂബിനെറ മുകഠംവശ 

ത്തു എത്തോ പദാത്ഥം വെള്ളിപോലെ തിളങ്ങുന്നതു 

കാണാം. ഇതു പുരണ്ടിഎടത്താല് കരു രസബിന്ദു കിട്ടുന്നു. 

ഈ പരീക്ഷണത്തില് നിന്നു മെക്ടറിക് ഓന്രൈ 

ദ്ധ ചൂടാക്കുമ്പോഠം അതു” മെക്കുറിയം ഓാക്ണിജനുമായി 
തിരിയുന്നു എന്നു മനസ്സ്റിലാക്കാം. ഈ മാററം ഒരു 
'രാസമാററമാണു'. 

മെക്കുറിക് ഓമ്രൈഡ് --2- മെക്ക! ഓഗഷ്ണിജന് 

ഇതു” കവത്ത ഒരു പൊടിയാകുന്നു. ഒരു ടെസ് ലൂ 
ബില് കുറച്ച” ലെഡ്പെറോ സ്ലൈഡ് ഇട്ട ചുടു പിടി 
പ്പിക്കുക. തീക്കനല് അതിനുള്ളില് കാണിച്ചാല് അത്തു” 

പ്രദ്വലിക്കുന്നു. ഇത്ത് കാഷ്ണിജനെറ സാന്നിദ്ധാ ത്തെ തെളി 
യിക്കുന്ന. ചൊടിയുടെ നിറം ചുവപ്പായി മാവന്നു, 

വിണ്ടും ചൃൂടപിടിപ്പിച്ചാല് ക്രടുതല് ഓഷ്സരിജ൯ വരുകയും 
പൊടിയുടെ നിറം മത്തെുയായിത്തീരുകയും ചെയ്യം 

ലെഡിനു' പ്രധാനമായി മൂന്ന്” കഓാഠസ്സെഡ്ധ കഠം 
തുണ്ടു”, അവയില് ഏററവും ക്രടുതല് മാസ്ലിജന് മകളു, 
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ഓണ്ലൈഡു” ലെഡ് പെറോക്ലൈഡാണു”. അതു ചൂടാക്കു- 
സ്വോറം അതില്നിന്നും കാക്സിജന് വേര്പ്പെട്ട് ആദ്ദം- 
റെഡ് ലെഡു” ഉണ്ടാകുന്നു. റെഡു” ലെഡില്നിന്നു് 

ഓഗ്ലിജന് വിയോജിക്കുമന്പാഠം ലിത്താര്ജ് എന്നു 
പേരുള്ള ചെഡ് മോണോ്രൈഡു” ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതി 

ന്െറ നിറം ഇളം മഞ്ഞയാണ്. മെര്ക്കുറിക്ക് 

ആ്ലൈഡിനെപ്പോലെ ലെഡ് മോണാഴസ്ലൈഡ്, ലോഫ- 

വും ഓാഗ്ണിജനുമായിത്തീരുന്നില്ല. 

ല്വെഡധ് പെറാമ്കലൈഡ് ടം. റെഡ് ലെഡ് -- ഖഗ്ലിജന്. 

റെഡ് ലെഡ് _5- ലിതാര്ജു് -- ഓക്സിജന്. 

ബേറിയം പെറാകെക്സൈഡ് (വെഭുത്ത പൊടി) 

ൃടാകുമ്പോഠം വെളുത്ത ബേറിയം കഓാമ്ലൈഡ് 
ശേഷിക്കുകയും അതില്നിന്നും ഓഷ്ണിജന് നിഗ്ുമിക്കുകയും. 

ചെയ്യന്നു. 

ബേറിയം പെറോസ്രൈഡ് --5- ബേറിയം മോണോ 

ക്ലൈഡ് -- ഒ ശ്ലിജന്. 

4. മാന്൯ഗനീസ് ഡയാരക്സെഡ് (കവ്പുയിറം) 

ഇത്ത് ചൃടാക്കിയാല് മന്നതമാഷ്ടാവില് വിയോ. 

ഗിച്ചു് കവപ്പുനിറമമ്മ മാ൯ഗനിസ് ഓക്രൈഡ് ശേഷി 

ക്കുകയും ഓക്സിജന് നിഗ്ഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

മാ൯ഗനീസ് ഡയാന്റനൈഡു് --5- മാന് ഗനീസ് ഓര. 

ഡ് -- ഓക്സിജന്. 

മഗ്നീഷ്യം, നാകം, വെളുത്തീയം; ചെമ്പു”, ഇരുമ്പ് 

ഇവയുടെ ഓന്റൈഡുകഠം ചുടുകൊണ്ടു” വിയോജിക്കുന്നില്ല.. 
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_ ചില ലവണങ്ങളില് ചുടിന്െറ പ്രവത്തനം. 

1, പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറവ്. 

ഇതു്” വെളുപ്പുനീറമുള്ള ഒരു ലവണമാണു. അല്പം 

പൊട്ടാസ്യം ക്തോറേറവ ഒരു പരീക്ഷണക്കുഴലില് ഇട്ട് 

സ്റ്റീരീറവലാന്വിനന്െറ ജ്വാലയില് കാണിച്ച പൂടാക്കുക. 

ആദ്യമായി അതു” ഉരുകുന്നു. ഒരു കനല് ടെസ്റവ്വൂബി 

നുള്ളില് കാണിക്കുക. അത്തു” ജ്വലിക്കുന്നില്ല. കുറവ 

സമയം കഴിഞ്ഞു” ഉരുകിയ ദ്രാവകം തി൭സ്കചഛമ്വോഠം, 

തീക്കനല് കാണി ്വാല് അത്തു ജ്വലിക്കുന്നതായി കാണാം. 

അപ്പ്യോഠം ഓാഗ്ണ്രിജ൯ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

അല്പം സമയംക്രടി കഴിയുമ്പോറം തിളപ്പ് നില്ല്ുന്നു. 
ഒരു വെളുത്ത സാധനം ശേഷിക്കും. ഇത്ര” വെള്ളത്തില് 

ലയിപ്പിച്ച് അതില് അല്പം സില്വര്നൈടേറര് ലായി 

നി ഒഴിക്കുക. അപ്പോം ഒരു വെളുത്ത അവക്ഷിഘ്ം 

(12901044൭3) ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണാം. ഏതെങ്കിലും 
ഒരു ക്ലോറൈഡിനെറ ലായിനിയില് സില്വര് നൌ 
ടേറവ് ലായിനി ഒഴിക്കുമ്പോഴാണു” പെളത്ത അവക്ഷീഫ്ഠം 
ഉണ്ടാകുന്നതു”. അതുകൊണ്ടു” പൊട്ടാസ റ ഷ്ര്രോറേറ൨. 
പൊട്ടാസ്യം ക്ലോ റൈഡായിത്തിരുന്നു എന്നു മനസ്സി 
ലാക്കാം. 

പൊള്ളാസ്ധൃംക്ലോറേറവ: __:. പൊട്ടാസുംക്ലോറൈഡ് -- ഓക്സീജന്. 

8. പൊട്ടാസൂം പെ൪മാ൯ഗനേറവ്, 

ഇതു” ഇരുണ്ട വയലറവനിറമുമ്ള പരലുകറഠംത്തണ്ഞ്, 

കുറച്ചു പൊട്ടാസ്യം പെര്മാ൯ഗനേറര് ഒരു പരീ 
ക്ഷണക്കുഴലില് ഇട്ട് ചുടാദഭക. പരലുകറം പൊട്ടുന്ന 



68 

ശബ്ദും കേഠംംക്കാം. ഒരു തീക്കനല് കുഴലിനുള്ളില് കാണി 
ച്യാല് അത്ര” ആളിക്കത്തുന്നു. ധാരാളം ഓാഷ്ിജ൯ പുറ 
പ്പെടുന്നുവെന്നു മനുസ്സിലാക്കാം. ഒടുവില് ടെസ്ടൂ 
ബില് ശേഷിക്കുന്നതു” പൊട്ടാസ്യം മാന്൯ഗനേറ൪് എന്ന 
പ വ൮ൃ൮നിറമുള്ള ലവണത്തിന്െറയയം മാ൯ഗനീസ് ഡയാ 

ക്രലൈഡിനെറയും മിത്രിതമാണ്ട്. 

പൊട്ടാസ്വംപെ൪മാ൯ഗ നേറ൪ --.. ചൊട്ടാസ്വംമാന്൯ന്ഗ 

നേറവ൮ --മന്൯ഗനീസ് ഡയോ്രൈഡ് -- ഓക്സിജന്. 
ട്. പൊട്ടാസ്യം നൈട്ടേററ;, 

ഇതു” (442229) എന്നു സാധാര പാഞ്ഞുവരുന്ന 

വെടിയയപ്പാണ്ട”. ഇതിഒന്റ നിറം വെളുപ്പുറണു”. അവ്പം 

വെടിയുപ്പ് ഒ ടെസ് ടൂബില് ഇട്ട് ചൃടാക്കുക. ആദ്യം 

അത്ത് ഉരുകുകയും പിന്നീടു” തിളയ്മകുകയും ചെയ്യുന്നു. 

തിളയ്ല്ന്നതുപോലെ തോന്നുന്നതു ഖഓാഷ്ണിജനന്െറ കുമള 

കറം വരുന്നതുകൊണ്ടാണു. കനല്പരിശോധ കൊണ്ടു” 

ഇതു മനസിലാക്കാം. ഒടുവില് ശേഷിക്കുന്ന വെളുത്ത 

പദാത്ഥം പൊട്ടാസ്യം നൈട്രോ ആകുന്നു. 

പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ൨ --- പൊട്ടാസ്യം നൈട്രൈറ൪് 
- ഓ്ണിജ൯. 

പൊട്ടാസ്യം ക്ലോഭറററിനോടു” മാ൯ഗനീസ് ഡയോമ്്കൈഡു് 

പചേക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഫലം. 

പരിക്ഷണം : 

ല് അപ്പം പൊട്ടാസ്യംക്ലോറേറ൨് കരു പരീക്ഷണക്കുഴ് 
ലില് ഇട്ട് കൃുടാക്കുക. അമ്മു നല്ലവണ്ണം തുരുകിയ ഉടന് 

തന്നെ ടെസ്ടഭൂബ് ജ്വാലയില്നിന്നും മാറി ഒ 
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നുള്ള” മാ൯ന്ഗനീസ് ഡയോഴ്ലൈഡ് പൊടി അതില്. 

ഇടുക. അപ്പ്യോഠം കുഴലിനുള്ള ല് ശക്തിയായ രാസപ്പ, 

പത്തനം നടക്കുന്നതായി കാണാംം കനല് പരിശേധന 

കൊണ്ടു്” ധാരാളം കാഷ്ണിജ൯ വരുന്നു എന്നു മനസ്സി 

ലാക്കാഠ. ചൊട്ടാസ്യംക്തോറേറ൪് തുരുകിയ ഉടന്തന്നെ 

ഖാഷ്ിജന് വരുന്നില്ലെന്ന് പരിക്ഷണംകൊണ്ടു് മനസ്സി 
 ലാക്കിയിട്ടണ്ടല്ലൊ. എന്നാല് മാന്൯ഗനീസ് ഡയാമ്രൈഡ് 
_ ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടു” ഉരുകിയ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേററില് 

നിനം ത്വരിതമായി ഓാഷ്ലരിജന് വരുന്നു. 

നന്ന്” 

ഈ പരിക്ഷണത്തില്, ഒന്നുകില് മാ൯ഗനിസ് 

_ ഡയാസ്ലൈഡില്നിന്നും ക്രൂടി! കഓാഷ്ണിജന് വന്നിരിക്കണം. 

അല്ലെങ്കില് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേററില്നിന്നും ഓങ്സറിജന് 
വേര്തിരിയുന്നതിന് മാനഗനീസ് ഡയാഷ്രൈഡ' സഫാ 

യിവ്വിരിക്കണം. 

മാ൯ഗയനീസഡയാമ്രൈഡ് എന്തു ക്രിയ ചെയ്തു എന്നറിയുന്ന 

തിനുമ്ള പരീക്ഷണം. 

ന പാന്പ് 

ഒരു നിശ്ചിതരുക്കം മാന്ഗനീസ് ഡയാ്രൈഡ' 
അല്പം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേററിനോടു ചേത്തു” ചൂടാക്കുക. 

 ഓാക്ലിജ൯ മുഴുചന നിശ്ശുമിച്ചതിനുശേഷം ആ മിശ്രിതം 
ലു തണ്ഞത്തിട്ട് വെള്ളത്തില് കലക്കുക. പൊട്ടാസ്യത്തി 

നെറ ലവണം വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നു. മാ൯ഗനീസി 

॥ നെ ഓസ്റൈഡ് വെക്ളുത്തില് ലയിക്കുന്നില്ല. അതു 
കൊണ്ടു” മാ൯ഗനീസിന്െറ. കാക്രൈഡ് അരിറു മൂ വേര് 

1 ടത്തി, കഴുകി മുണക്കി എടുക്കാം. അതു” തൂക്കി 
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“നോക്കിയാല് ആദ്യത്തെ തൂക്കംതന്നെ ഉണ്ടെന്നു കാണാം. 

പരിശോധനയില് അത്തു” മാ൯ന്ഗനീസ് ഡയാസ്രൈഡ് 
തന്നെ എന്നു” തെളിയുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ഈ പരീക്ഷ 

ണത്തില് മാ൯ഗനീസ് ഡയ്രലൈഡിന്' യതൊരു 

മാററവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള (൬ വൃക്തമാണ്ട'”. അരി 

ച്ചെടുത്ത ലായനിയില് സില്വര് നൈട്രേറവ് ലായിനി 

ഒഴിച്ചാല് വെളുത്ത അവക്ഷിഫ്ം ഉ ണ്ടാകുന്നതില്നിന്നും 
പൊട്ടാസ്യം ക്ല്രോറേറവ , പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡു” ആയി 

മാറി എന്നു മനസ്ത്സിലാക്കാം. 

ഈ പരിീക്ഷണത്താല് പൊട്ടാസ്യം ഷ്ഷ്രോറേററില് 

നിന്നും കാഗ്ണിജയ൯ വരുന്നതിന്” സഹായിക്കുക മാത്ര 

മാണു” മാ൯ഗനീസ് ഡയാമ്ലൈഡു” ചെയ്തതു” എന്നു് 
മനസ്സിലാക്കാം. 

തന്നത്താന് യാതൊരു മാററവും ക്രടാതെ ഒരു രാസ 

മാററത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന (വേഗത്തിലാകുന്നു) പദാത്ഥ 

ത്തിനെ രാസത്വരകം ( ലല്ല ൭൦൩) എന്നു പറയുന്നു. 

സ്വയം മാററംക്രടാതെ ഒരു പദാത്ഥം ഒരു രാസമാ 

ററത്തെ ത്വരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിയയ്യക്ച രാസത്വരണം (ര0മമ- 

17818) എന്നു പേരു പറയുന്നു. 

മാ൯ഗനീസ് ഡയാമ്ലൈഡു് ഒരു രസേത്വരക 

മാണു. 

പ്രയോഗശാലയില് ഓക്സിജന് തയാറാക്കുന്ന വിധം. 

മൂന്നു ഭാഗം പൊട്ടാസ്യം ക്ല്രോറേറവം ഒരു ഭാഗം 

.മാ൯ഗനീസ്, ഡയാമ്രൈഡ,ം ക്രട്ടിക്കലത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന 
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ഓാഡ്ലിജ൯ മിശ്രിതത്തില് ( റാന്നി) നിന്നും 

ആണ്ട് പ്രയോഗശാലയില് കാഗ്ലിജന് നിമ്മിക്കുന്നതു . 

മരു വലിയ ഫാര്ഡ്'ഗ്ലാസ്റ്റ് ടെസ ട്യൂബില് ഉദ്ദേ 

“രം മൂന്നില് ഒരു ഭാഗം മാഗ്്രിജന് മിക്സുച്ചർ ഇടുക. 

ടെസ ട്ടൂബ്ദു് ഒററ ദ്വാരമുള്ള ഒരു റബ്ബര് അടപ്പുകൊണ്ടു 

ചിയ്രം--11. 

അടച്ചിട്ട” ദ്വാരത്തില് ക്രടി ഒരു നിസ്ഗ്മനക്കഴല് ( 10611- 

നണ്ണ യാ) കടത്തിവയ്യുചുക. ടെസ് ട്ടൂബിനെ തിരശ്ചീ 

“നമാധി ഒരു സ്റ്റാ൯ഡ്ധില്? ഉറപ്പിക്കുക. മരു ഫിലെ 

വെള്ളത്തില് മുക്കിവച്ചിട്ടുമ ബീഫൈവ് ഷല്ഫിന്െറ 
പാഠ്വദ്വാരങ്ങളില്ക്രടി നി ശുമനക്കുഴലിന്െറ അററം കട 

ത്തിവയ്മക്ടുക. പിന്നീട് ടെസ്ടൂബ്ചിലുള്ള. മിത്രിതത്തെ 
കരു സ്റ്റിരിറവലാമ്പുകൊണ്ടു് പുടഭാക്കുക. ആദ്യമായി മിത്രി 

തത്തിന്െറ വായോടടുത്ത ഭാഗമാണു് ചുടാക്കേണ്ടത്ത്. 

(കാരണം എന്തര് ?) വെള്ളത്തില് ക്രടി കുമിളകഠം ഉയരു 

ഗു കാണാം. ആദ്യം വരുന്ന കുമിഒകഠം തപകരണ 
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ത്തിലുള്ള വായയതന്നെ വികസിച്ചു നിശ്ുമിക്കുന്നതായീ' 
തിക്കും. അതുകൊണ്ടു് കുറച്ചു വാതകം പോയശേഷം: 

ഒരു ഗ്യാസ്ജാറില് വെള്ളം നിറച്ചു” ഗ്ലാസ് ഡിസ് കു. 

കൊണ്ടു് അടപ്പു കമ 1 വാവട്ടം വെള്ളത്തിനടിയില് 

കൊണ്ടവന്നശേഷം ഡസ് കു മാററിയിട്ട് ബീഹൈവു” 
ഷെരുഫിനെറ മുകളില് വയ്യുക. അപ്പ്പോഠം ജാറില്. 

കു മിളുകറം ഉയരുകയും അതില്നിന്നും വെള്ളം താഴോട്ടു. 

നീങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പകാരം വെള്ളത്തിന്െറ അധോ. 

മുഖാദേശംമൂലം (0൭20 0601ലെ) ജാവ് ഓക്സി 

ജന് കൊണ്ടു നറയുയ്പോറം അതു ഡാസ് കുകൊണ്ടട രൂ 

വെളിയില് എടത്ത” നിവത്തു വയ്യുയക. ഇങ്ങനെ ഏഴെട്ടു. 

ജാവ൮കളില് ഓഗ്ലിജ൯ സംഭരിക്കുക. 

ഒടുവില് നിശ്മനക്കുഴല് വെള്ള ത്തില് നിന്നു മാററി 

യിട്ട് സ്റ്റിരിററ്ലാമ്പ മാറ൨ക അല്ലെങ്കില് ടെസ് ടൂബു, 

കുറച്ചു തണുക്കുമ്പോഠം നിഗ്ഗുമനക്കുഴലില്ക്രടുടി വെള്ളം 
കയറി ടെസ് ടൂബില് വിഴുകയും അതു പൊട്ടിപ്പ്ോ കുകയും. 

ചെയ്യും. 

ഓക്ടിജനന്െറ ഗുണങ്ങഠം. 
ഭൌതിക ഗുണങ്ങം, 

ി നിറവും മണവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വാതകമാണു . 

വളരെക്കുറച്ചുമാത്രം വെമ്ളുത്തില് ലയിക്കുന്ന. സാന്ദ്രത. 

വായുവിനേക്കാഠം അല്പം ക്രടുതലാണ്ട”. ം 

രാസഹുണങ്ങ. . 

പദാത്ച ങ്ങറം വായുവില് കത്തുന്നതിനേക്കാഠം. 

ടുതല് പ്രകാശത്തോടുക്രഭി ഓഷക്ണിഴനില് കത്തുന്നു. ഒരു 



ല്. 

മുലകം ഓക് സിജനില് കത്തുമ്പോഠം അതിന്െറ ഓക് 

സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഉം:-- (മ) ഒരു ചെറിയ കഷണം ഫ്മാസ് ഫാസ് 

ഒരു ഡിഫ്ഉഗ്രേററിംശു സ്റ്റ, ണ്ടിത വപ്പ് അല്ലം ചൃടാ 

ക്കിയിട്ട് കത്തിത്തുടങ്ങമ്വോഠം ഒരു ഓക്സിജ൯ ജാറില് 

താക. അതു” തീവ്രമായ പ്രകാശത്തോടുക്രടി കത്തി 

ധാരാഉം വെള്ളപ്പക ഉണ്ടാകുന്നു. അല്പം നീലലിററ് 

മസ്സ് ലായനി ആ) ജാറില് ഒഴിപ്പ കുലൃക്കുകം ലായനി 

യുടെ നിറം ചുവപ്പ്യായിത്തിരുന്നു. 

(0) ഒരു ഡിഫ്ഉഗ്രററിംഗ' സ്ത്്രണില് അല്ലം 
ഗന്ധകം ഇട്ട സ്റ്റിരിറ൨ വിളക്കിനെ ജ്വാലയില്കാണിച്ചു 

തപിപ്പിക്കുക. അതു കത്തിത്തുടങ്ങമ്പോഠം മാക് സിജന് 

നിറച്ച ഒരു ജാറില് അതിനെ താക. നല്ല നീലനിറ . 

മുള്ളു ജ്വാലയോടുക്രൂട। കത്തി ജാറില് ഒരു വെള്ള പ്പുക 

നിറയുന്നു. ഈ ജാറിലും അല്പം നീല ലിററ മസ് ലാ 
യനി ഒഴിച്ചു കുലുക്കുക. ലായനിയുടെ നിറം ചുവപ്പായി 

 മാവന്നു. 

(0) ഒരു കഷണം കരി തപ്പ്പിച്ച്' കനലാക്കി 

ഒരു ഓക് സിജന്൯ജാറില് താക. അതു” പ്രകാശത്തോട 
 ക്രട। കത്തുന്നും ഈ ജാറിരു നനച്ച ഒരു നില ലിററ് 
മസ് കടലാസ്സ് കാണിച്ചാല് അതിന്െറ നിറം ചുവ 
ടുന്നു. ആ ജാറിൽ തെളി ത്ത ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം ഒഴപ്പു 
_കുലുക്കിലാല് അതിന്െറ നിറം പാലുപോലായിത്തിരും. 
ഇതില്നിന്നും ജാറില് കാര്ബണ്ഡയോക്സൈഡ് 

 ഉന്ട്ടേന്നു തെളിയുന്നു. 
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(2) കുറച്ചു മഗ്നീഷ്യം റിബണ് കത്തിച്ചു” ഒരു 

രാമ് സിജന്ജാറില് ഇറക്കുക. ഉജ്വലമായ ശ്വേതപ്പഭ 

യോടുക്രട! മഗ്നീഷ്യം കത്തുന്നു. ആ ജാറില് വെള്ളം 

ഒഴിച്ച കുലുക്കി ചുവന്ന ലിററ മസ് കടലാസും നില 

ലിററ് മസ് കടലാസും ഇടുക. ചുവന്ന ലിററ്മസ് കട 

ലാസ്റ്റ് നീലമായിത്തിരുന്നു. 

(6) ഒരു ഡിഫ് ഉഗ്രേററിംഗ് സ്റ്റ്ണില് അല്ലം 

സോഡിയംവച്ചു കത്തി ല്പിട്ട് ഒരു ഓക് സിജ൯ ജാറില് 

ഇറക്കുക. സോഡിയം വല്ല പ്രകാശത്തോടുക്രടി ജ്വലിപ്പ 

ധാരാളം വെള്ളപ്പൂക ഉണ്ടാഷന്നു. ആ ജാറിലും വെള്ള 

മൊഴിച്ചുകലുക്കി നീലയും ചുവപ്പ്ുമായ ലിററ്മസ് ചേ 

പ്പ൨൭ഠം ഇടുക. ചുവന്ന പേപ്പറിന്െറ നിറം നിലമായി 

മാവന്നു. 

(7) ഒരു നേത്ത ഇരുമ്പുകയിയെ ചവണകൊണ്ടു 

പിടിച്ചു” ഒരററം ചുടാക്കി അതു അരുണവണ്ണ്മായിത്തീ 
രുമ്വോഠം ആ അററം ഗന്ധകപ്പ്യൊഭിയില് മുക്കുക. ഗന്ധ 

കം ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം കമ്മി പെട്ടെന്നു് ഓ 

ക് സിജന് ജാറില് താക. കമ്പി ജലിച്ചു്” തീപ്പൊരി 

ചിതവന്നു. ഈ ജാറിലും വെള്ള മൊഴിപ്പു” കലുക്കി ലിററ് 

മസ് കടലാസുകഠം ഇടുക. നിറങ്ങറാംക്കു യാതൊരു മാററ 

വും വരുന്നില്ല. 

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളില് എല്ലാ മൂലകങ്ങളും അവ 
യുടെ ഓക് സൈഡുകളായി മാവകയാണു' ചെയ്യത്. 

1] ഫാസ്*"ഫറസ' -- ഓക്സിജന് -- ഫാസ്ഫറസ്പെന്റാക്കൈഡ് 
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. സംംഫര് -- ഓക്സിജന് -- സംംഫര്ഡയാക് സൈഡ് 

. കാര്ബണ് _- ഓക” സിജന് - കാർര്ബണ്ഡയാക് സൈഡ് 

മഗ്നീഷ്യം -- ഓക്സിജന് ട- മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് 

സോഡിയം -- ഓക്സിജന് --: സോഡിയം ഓക്സൈഡ് 

തയ്യാ അയണ് -- ഓക്സിജന് -- അയണ് ഓകസൈഡ് 

ഇവയില് തആമ്യത്തെ മൂന്നു മൂലകങ്ങറം കത്തിയ 

ജാറില് ലിററ"മസ് ലായിനി ഒഴിപ്പു കുലുക്കിയപ്പ്യോഠം 

അതിന്െറ നിറം ചുവപ്പായി മാറിയതില്നിന്നും മൂലക 

ങ്ങളുടെ മാക് സൈഡുകറം വെള്ളത്തില് ലയി ച്ചപ്പ്യോഠം 

അമ്ുൃങ്ങഥം (4.0108) ഉണ്ടായ! എന്നു തെളിയുന്നു. ഈ 

മൂന്നു മൂലകങ്ങളും അലോഹഫങ്ങളാണു . അതുകൊണ്ട് 

അലോഹങ്ങളുടെ ഓഷ്റ്രൈഡ്യകഠം അമരൃഗുണമുള്ളവ 

(൧01010) ആണെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

ഒടുവിലത്തെ മുന്നു മൂലകങ്ങളും ലോഹങ്ങമാണ്ട . 
മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം ഇവ കത്തിയ ജാവകളില് വെള്ള 

“മൊഴിപ്പ കുലുക്കിയപ്പ്യോഠം ഉണ്ടായ ലായിനികറഠം ചുവന്ന 

ലിററ് മസ്സിനെ നീലമാക്കി മാററിയതില്നിന്നും ലോ 

“ങ്ങളുടെ മാസ്രൈഡ,കഠം ക്ഷാരഗുണ്ത്തോടുക്രടിയവ ത്ത 

ണെന്നു തെളിയുന്നു. അയണ് ഓാക്ലൈഡ് വെള്ളത്തില് 
ട്ടം തന്നെ ലയിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു” അതു” ലിററ്മ 

സിൽ പ്രവത്തിക്കുന്നതുമില്ല. 

വെള്ളത്തില് ലയിക്കുമ്പേം അമ്ുങ്ങളായിത്തിരുന്ന 

ാക്രൈഡുകഠംക്കു അസിഡിക് കഓാക്കൈഡുകളെന്നും., 
വള്ളത്തില് ലയിക്കുമ്പോഠം ക്ഷാരത്ങളായിത്തിരു ൩ 
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ഓഷ്കര്ൈഡുകഠംക്കു ആല്ക്കലൈന് മഓാക്സൈഡുകളെ 

ന്നും, ലിററ ക൭സുമായി പ്രവത്തിക്കാത്ത ഓക് സൈഡ്ധ, 

കഠംക്കു ന്യൂടല് ഓസ്രൈഡ്യകളെന്നും പേരു പറയുന്നു. 

ഓഗ്ലിജമെറ ഉപയോഗങ്ങാം, 

(1) ജന്തുക്കഠംക്കും സസ്ൃങ്ങഠംക്കും ശ്വസിക്കുന്ന 

തിനു . 

(8) വെള്ള ത്തില് മുങ്ങിയോ ഇടിവെട്ടേറേറാ മനു 

ഷയര് ബോധരഹഫിതരായി്തിരു മ്പോഴ്ം ഖനികളില് വിഷ 

വാതകങ്ങളുടെ സാന്നിദറ്യംകൊണ്ടു് ജോലിക്കാക്കു ബോധ 

ക്കേടുററെടാക മ്പോഴും വൈമാനികന്മാര് ഉയരത്തില് പറ 

ക്കുമ്വോഴ്ം കൃത്രിമശ്വസനത്തിനു ഓക്സിജന് ഉപയോ 

ഗിക്കുന്നു. ) 

(3) ഒന്നിനകത്തു ഒന്നായി വപ്പിടടുക്കൂ രണ്ടു കഴലു 

കളില് ഒന്നില് ക്രടി ഓക് സിജനും മററതില്ക്രടി ഫൈ 

ഡ റജന്. അല്ലെങ്കില് അസററലിനും കടത്തിവിട്ട് കത്തി 

ച്ണ്ടാക്കുന്ന ജ്വാലയ്യക്ഛ വലിയ ചൂടായിരിക്കും. ഓക് സി 

അസററലിന് ജ്വാലയും. ഓക് സിഫൈഡ് റജന്൯ ജ്വാല. 

യേക്കാഠം ക്രടുതല് ചൂടുണ്ടു”. ഈ ജവ്വാലകഠം ഇരുമ്പുപാള. 

ങ്ങറംക്രട്ടി ഉരുക്കിച്ചേക്കന്നതിനും, ഇരുമ്യൂതകീടുകളിരു 

ദ്വാരം ഇടുന്നതിനും മഠ൮൦ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്രടാതെ 

ഇവ നീറുവധുണ്ണാമ്പു കട്ടയില് (ന്ൂ്വഠ1% 11൩9) തടിച്ചാല്, 

വളരെ തീവ്രമായ പ്രകാശം ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ ലൈം 

ലൈറ൨് എന്നു പറയുന്നു. വൈദ്യതവികുക്കുകളുടെ ത്ത. 

പീര്ദാവത്തിനുമു൯പു” ഈ പ്രകാശം ഉപയോഗില്പാണ് 

മായാടീ ചപ്രദശനം (ദ 1.൩൬) നടത്തിവന്നതു'. 



[1 

“അത്തരീക്ഷവായുവില് നിന്നും ഓക്സിജന് തയാറാക്കുന്ന മാഗ്ഗം. 

അന്തരീക്ഷവായുവിനെ വലിയ മര്ദ്ദനത്തിനു” വി 

“ധേയമാക്കി ഉദ്ദേശം---20070 വരെ തണുപ്പിക്കുമ്പോഠം 

അതു” നീരമായ'ത്തിരുന്നു ഇതില് ദ്രാവകാവസ്ഥയി 

ലുള്ള മഓാഷ്ണിജനും നൈടജനും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നൈ 

ട്രജ൯ ദ്രാവകം തിളയ്കുചഛന്ന ഈഷ്ടാവു”-196-0 -ം ഓക്സി 

ജന്ദ്രാവകം തിഭയ്കകുന്ന തഷ്യാവ 1839-00 _ഠ ആകുന്നു. 

അതുകൊണ്ടു അംശിക സ്വേദനം കൊണ്ടു” അവയെ വേര് 

തിരിക്കാം. നീരമായ വായുവിനെ വാറവമ്പോഠം__ 

1990-ല് നൈട്രജന്, വാതകമായി ന്ി൪ഗ്ഗമിക്കുന്നു. 

പിന്നീടു് ശേഷിക്കുന്നതു” മാഗ്സണിജ൯ ദ്രാവകമാകുന്നു. 
അതു _-183-൦0-യ പാതമാകന്നു. അതിഗെ മരുക്കു 

സിലിണ്ടവകളില് ഉന്നതമര്ദ്ദത്തില് സഭരിപ്പുവയ്യന്നു. 
വ്യാവസായികമായി ഓക്സിജന് തയാറാക്കുന്ന ഒരു 

മാശ്മാണിതു്. 

ചോദ്യങ്ങറം. 

1, രസഭസ്മം ചൂടാക്കുമ്പാഠം വരുന മാററങ്ങഠം വിവ 

രിക്കുക. 

2. ലെഡ് പെറാക്ക്റൈഡ് ചുടാക്കുമ്പോംം ഉണ്ടാകുന്ന 
നിറം മാററങ്ങഠം ഏവ ? ഈ നിറവൃത്യാസങ്ങംക്കു 

കാരണം എത്തു” ? 

9. ചൂടാക്കീയാല് ഓക്സിജന് കിട്ടന്ന് രണ്ടു ലവണങ്ങളുടെ 

പേരെഴുതുക. 

4, രാസത്വരകം എന്നാല് ഏത്തു” 3? ഏതെങ്കിലും ഒരു 

രാസത്വരകത്തിന്െറ പ്രവത്തനം വിവരിക്കുക. 

2, ഓക്സ്രിജന് മിശ്ല്ചര് എന്നാല് എന്തു” ? 
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6. പ്രദയാോഗശാലയില് ഓക്സിജന് നിമ്മിക്കുനതീനു ഉപം. 
യോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്െറ പടം വരപ്തു്” ഭാഗ 
അ്ങം അടയാളപ്പെടുത്തുക. 

1, വൃവസായികമായി അത്തരിക്ഷവായുവില് നീന്നും 
ഓക്സീജന്൯ നിമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ ? 

6. ഓക്സിജന്, നൈട്രജന്, വായു ഇവ നിറച്ചിട്ടള്ള ജാ൨. 
കഠം തന്നിരുന്നാല് ഓരോന്നിനേയും തീരിച്ചറിയുന്ന 

തെങ്ങനെ ? 

9. അസിഡിക്ക ഓമ്രൈഡുകളെയും ആല്ക്കലൈന്. 

ഓത്തരൈഡൂകളെയും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ₹ 

അദ്ധ്യായം റു 

നൈട്രജന് (2112006൩) 

അത്തരിക്ഷവായയവിനെറ അഞ്ചില് നാലുഭാഗവും 

നൈജനാണെന്നു പഠിപ്പ കഴിഞ്ഞല്ലൊ. വായുവിലെ 

ഓക്സിജനെ നിക്കി നൈ(ജന് (പാക്യജനകം) ശേഖരി. 

ക്ഒന്നതിനുള്ള മാഗ്ഗം വുവടെ വിവരിക്കുന്നു 

ഒരു വൃഠംഫ് ബാടിലിനെറ കഴുത്തുകറഠം രണ്ടും ഒററ 

ദ്വാരമുമ്ള മാരോ കാക്കുകൊണ്ടു്' കാററടക്കമായി അട് 

യ്ക്ക. ഒരു കാക്കിനെറ ദ്വാരത്തില് ക്രടി ഒരു തിസില് 

ചോര്പ്പം മറേറ കാക്കിനെറ ദ്വാരത്തില്ക്രടി ഒരു 

നിശ്ശുമനക്കുഴലും കാററടക്കമായി കടത്തുക. തിസില് 

ചോരപ്പിിനെറ അററം വുറംഫ് ബാട്ടിലിനെറ അടി 

വരെ എത്തിയിരിക്കണം. എന്നാല് നിക്സുമനക്കുഴചി. 

നെറ അററം ബാട്ടിലിനെറ മുകളില് നിന്നാല് മതി. 
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ഒരു കമ്പസ്ത്റ പ്൯ ട്യൂബിനെറ തുള്ളില് നടുക്കു കുറപ്പു 

ചെമ്പൃപൊടി ഇട്ടിട്ടു രണ്ടററവും ഒററ ദ്വാരമുത്കൂു കാക്ക 

കഠംകൊണ്ടു” അടയ്ക്ക. ഒരു കാക്കിനെറ ദ്വാരത്തില് 

കരടി മുന്പറഞ്ഞ നിഗ്ഗമനക്കുഴലിന്െറ അററം കാഠറട 

ക്കമായി കടത്തുക. എന്നിട്ട്, മറേറ കാക്കിനെറ ദ്വാര 

ത്തി൯ക്രടി മറെറാരു നിരഗ്ഗമനനാളുി കടത്തി ആ നാളി 

യുടെ അററം ഒരു ടഫിലുള്ള വെള്ളത്തില് മുക്കിവച്ചുി 

സ 

൮-3 
പ്പം [ വു 

11111111 
(7777 11111114 
| 1! 

!॥॥॥॥ 7 റിനി [8 ॥॥!!!! 1 ്!!॥ 

ചിത്രം 12. 

ടമ്മ ബിഫൈവു” ഷെല്ഫിനെറ പാശദ്വാരത്തില് കരടി 

കടത്തുക. അനന്തരം വെമ്മുംനിറച്ച ഒരു ഗ്യാസ്ജാര് 

ബീഫഹൈവു” ഷെല്ഫി൭ന്െറ മുകളില് കമ വസ്തു ക. 

'കമ്പസ്റ്റ ൮൯ ട്ടൂബിലുള്ള. ചെമ്പുപൊടി എററ്നാ 

ബ൪ര്ണര്കൊണ്ടു ലുട്ടപഴുപ്പിച്ചുശേഷം തിസില് ച്ചോ൪ 

പ്പില്കൂടി വുഠംഫ് ബാടിലില് വെള്ളമൊഴിക്കുക, 

അപ്പ്യോഠം ബാട്ടിലിലുള്ള വായു കാന്പസ്റ്റപ്യന് ട്ടൂബിലേക്കു 
നീങ്ങന്നു. അവിടെവച്ചു” വായുവിലുള്ള ഓക്സിജന് ചെമ്പു 

പൊടിയോടടം ചേരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന നൈട്രജന് 
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വെള്ള തആതിന്െറ അധോമുഖാദേശാമുലം ഗ്യാസ് ജാറില് 

നിറയുന്നു, ഇങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗശാലിയല് നൈ 

ട്രജന് ശേഖരിക്കുന്നത്. 

നൈ ട്രജനെറ ഗുണങ്ങറം. 

നിറവും മണവും ഇല്ല. വായുവിനേക്കുംഠം സാന്ദ്രത 

കറവാണ്ട്. 

പദാത്ഥങ്ങഠം ഈ വാതകത്തില് കത്തുന്നില്ല. 

ഫൈഡ് റജന് കത്തുന്നതുപോലെ അതു” കത്തുകയും 

ഇല്ല. എന്നാല് വളരെ ഉയന്ന ഈഷ്ഠാവില് കാർബണ്, 

ഓഗ്ണ്രിജ൯ു മുതലായ ചില മൂലകങ്ങളുമായി ആതു” സംയോ 

ജിക്കുന്നു പൊതുവെ നൈടജന്൯ നിഷ് ക്രിയമായ 

(1നല021ഴ79) ഒരു വാതകമാകുന്നു. 

തീകത്തുന്നതിനോ ശ്വസിക്കുന്നതിനോ ഉതകാത്ത 

ഈ വാതകം അത്തരീക്ഷവായുവില് ഇത്രയധികം ഉണ്ടാ 

യിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും' എത്തു പ്രയോജനമാണുമള്ളതു” ? 

പ്രയോജനം ഉണ്ടത്രെ ! വായുവില് ഖാഷ്സിജന് മാത്രമേ 

ഉണ്ടായിരുന്നു ള്ളു വെങ്കില് എല്ലാം തീപിടിപ്പ് നശിച്ച 

പോകമായിരുന്നു. ഓാഷ്ണിജ ന്െറ തിഷ്ണുതയേ കുറയ്മക്ുന്നതു” 

നൈടജനാണുെ'. ചെടികളില് കാണുന്ന മാംസ്യ 

(17704൩) എന്ന പോഷകാംശത്തിനെറ ഒരു പ്രധാന 
ഘടകമാണു” നൈ(ട്ജ൯. ചെടികഠംക്കും നൈടജന്൯ 

ലഭിക്കന്നതു” ക്രടുതലും വായുവില്നിന്നാണു'. 
[ 



8] 

വായയവ് ന്െറ മററ ഘടകങ്ങറം. 
നിനി 

[രി 

ജല്ാശയങ്ങളിലുള്ള വെള്ളത്തിന്െറ ബാഷ്ട്വീകര 

ണംമുലം എപ്പോഴും വായുവില് അമ്ലം നിരാവി ഉണ്ടാ 

| യിരിക്കും. ഈ നിഠാവി തരത്മാണു പ്രദാതത്തില് 

ര്  മനരുത്തുമ്ളികാം ക ന്നപ്പെ ടുന്നു . 

ശുദ്ധമായ ഒരു ബീക്കറില് മമ്തുകട്ട നിറയ്ക്കുക. 

അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു നോക്കിയാല്. ., ബിക്കറിനന്െറ 

പുറത്തുക്രടി ജലം ഒലിക്കുന്നതു കാണാം. ഇത്ത 

അന്തരീക്ഷ വായുവിലുള്ള നീരാവി തഞ്ഞത്തുണ്ടായ 

ജലം ആഞ്ഞ്.കാത്സ്യഷ്സോറൈഡ് തുടങ്ങിയ ആര്ദ്രീ 

.  ഭാവവസ്ത്ുക്കറം ദ്രാവകമാകുന്നതും വായുവിലെ സീരാവ॥ 

വലില്ലെടുത്താണ്ട്'. 

9, കാർര്ബണ്ഡയാക് സൈഡ് 

ജീവജാല ങ്ങറം ഉപവസിക്കുകയും കാര്ബണ് ചേത്അ 

 പപദാത്ഥങ്ങറം കത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോറം ഉണ്ടാകുന്ന കാര് 

ബണ്ഡയാക് സൈഡ് കുറച്ചു് വായുവീല് ഉണ്ടായിരി 

ക്കും. ഇതിന്റെ ശതമാനം ഉദ്ദേശം 09 ആണെന്നു” ഏഴാം 
അദ്ധ്യായത്തില് പഠിപ്പുകഴിഞ്ഞുവല്ലൊ. ഈ ശതമാനം 
വദ്ധാക്കാതിരിക്കുന്നതുര, ചെടദികറം അന്നജം ( 8816൨) 

നിമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കാരബഖണ്ഡിയാക'സൈഡി 
നെ വലിച്ചെടുത്ത് അതിലെ കാര്ബണ് എടുത്തിട്ടു 
ദംക്സിജനെ പുറരത്തസ്മു വിടുന്നതുകൊണ്ടോണു'; 
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ഒരു ബിക്കറില് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളം ഒഴി 
ചു വായുവില് തുറന്നുവച്ചിരുന്നാല് ഏതാനും മണിക്രൂര് 
കഴിഞ്ഞു് നോക്കുമ്പോഠം മുണ്ണാമ്പുവെള്ള ത്തിന്െറമീതെ 
ഒരു വെളുത്ത പാട കാണപ്പെടുന്നു. ഇതു” അന്തരീക്ഷ 
വായുവില് കാര്ബണ്ഡയാക് സൈഡ് ഉണ്ടു്” ഏന്നു 

തെളിയിക്കുന്നു. 

ം പൊടിയും അണുക്കളും (1320162ഒ) വായുവില് 
യ തുണ്ടു”. 

4, ഇവയ്യൊെല്പാം പുറമെ, 'ഫീലിയം, നിയാണ് 

അര്ഗാണ്, ക്രീപ് ടാണ് സിനാചു, റേഡണ് എന്നിങ്ങ 
നെ ചില നിഷ്ക്രീയങ്ങളായ അപൃവ്വവാതകങ്ങളും 
അന്തരീക്ഷവായുവില് അടങ്ങിയിട്ടണ്ടു . എന്നാല് വായു 

വിനെറ പ്രധാനമായ ഘടകങ്ങറം മാക്സിജനും നൈ 

ജനും ത്ആകുന്നു. മറെറല്ലാംക്രടി വലരെ കുറച്ചൊരു ശത 

മാനമേ ഉള്ള. (ഒരു ശതമാനത്തോളം.) 

വായുവിനെറ ഘടകങ്ങം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോ 

ലെ ഇരിക്കാത്തതുകൊണ്ടും വായുവിന്െറ ഗുണങ്ങംം അ 

തിന്െറ ഘടകങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയതു 

കൊണ്ടു" ഒരു വ്യാ ഓക സിജനം നാലു വ്യാഘ്ഏം 

രൈഠജനുംക്രടി ചേക്കുമ്പോഠം യാതൊരു താപവികാര 

വും ക്രടാതെതന്നെ അവ തമ്മില് കലന്ന' വായുതന്നെ 

ചഭിക്കുന്നതിനാലും വായു ഒരു മിശ്രിതമാണെന്നുള്ളതു' 

നിധ്യിവാഭമാകുന്നു, 
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ചോദ്ദങ്ങഠം. 

1. വായുവില് നിന്നും നൈടജന് സജേരിക്കുനതിനുള്ള 

പരീക്ഷണം വിവരിക്കുക. 

2. വായുവില് നയൈടജന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്ര 

യോജനം എന്ത”? 

ടു, വായുവില് കാര്ബണ്ഡയാകസൈഡു നീരാവി 

ഇവ അടങ്ങിയിട്ടണ്ടൈന്ന്” എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം 7 

4, വായുവില് കാര്ബണ്ഡയാകസൈഡിന്െറ ശത 

മാനം വദ്ധിക്കാത്തതു” എത്തുകൊണ്ടു ? 

5: വായു ഒരു മിശ്രിതമാണെന്നുമ്ളതിനു” തെളിവുകം 

ഏവ ? 

പ്റൻ 

ന 2): 111൩02 2108൦, 111൩0. 
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